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Ten Geleide

H. Divendal (1914-1992)
Herman L.M. Divendal werd in 1914 geboren te Amsterdam. Van 1928 tot 1934 was hij seminarist in Hageveld en
Warmond, maar hij stopte met de priesterstudie en ging als journalist en publicist de katholieke zaak dienen. Hij schreef
religieus geïnspireerde gedichten, bijbelse verhalen en lekespelen. In 1937 werd hij publiciteitsdeskundige van de Actie
"Voor God" in Heemstede en van 1963 tot 1973, toen de instelling werd opgeheven, was hij directeur. Vanuit
‘Postbusnummer 2, Heemstede' zijn stromen publicaties, waarvan een groot deel door hem geschreven, over katholiek
Nederland verspreid. Divendal was onvermoeibaar en de ziel van de Actie "Voor God" en daarnaast de best
geïnformeerde leek in de Nederlandse Kerkprovincie. Hij had ook een gezin van 12 kinderen.
Divendal was redacteur van Actio Catholica, het blad van de Katholieke Actie, het georganiseerde lekenapostolaat in
Nederland en van het Haarlemse bisdomblad Sursum Corda en had banden met vele andere katholieke tijdschriften. Zijn
levenswerk was de vijfdelige Pastorale Gids, een encyclopedie van de kerkvernieuwing in Nederland. Vanaf 1963 was hij
voorlichter van het Nederlands Pastoraal Concilie en tot 1970 voorlichter van de katholieke kerk in Nederland. Divendal
overleed in 1992 te Heemstede.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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0.Beeld en geluid.
Bevat 4 stukken
1.Verhandeling "Het pastoraal concilie van de Nederlandse Kerkprovincie". z.j.
2.Kapittel-agenda van de congregatie van de Zusters Augustinessen te Heemstede.
1973
3.Stukken betreffende het kapittel van de Zusters van de Voorzienigheid op 12, 13 en
14 juli. 1968
4.Verslag van de studiedagen van monialen te Heemstede. 1966
5.Rapport "Levensbeschouwing en welzijnswerk" van de Katholieke Raad voor Kerk
en Samenleving te Utrecht. 1977
6.Referaten van de wintercursus: Introductie Latijns Amerikaanse samenleving;
karakterschetsen van Columbia, Argentinië en Chili en partijsysteem in LatijnsAmerika. 1969-1970
7.Verhandeling "Roeping", kandidaatsscriptie van Jos de Pater. z.j.
8.Verhandeling "Hollands Kirche, wohin? Das Pastoralkonzil nüchtern betrachtet",
door Hubert van Dijk. 1970
9.Verhandeling "Holland in Not" door Joseph Lortz. 1970
10.Bisschoppelijk schrijven over de abortus provocatus, uitgegeven door de stichting
Actie voor God te Heemstede. 1971
11.Beschrijvende inventaris van het archief van het bisdom Rotterdam betreffende de
bedevaartsplaats der Heilige Martelaren van Gorcum te Brielle 1862-1959. 1959
12.Verhandeling "Gods monument op een nationale plaats aan het begin van onze
vaderlandse historie" door A.L. Overgaag. 1959
13.Correspondentie met A.L. Overgaag, archivaris over de inventaris van het archief
van de Bisschoppelijke Brielse Commissie van het bisdom Rotterdam te Brielle.
1959
14.Verhandeling "Het katholieke Nederland" door het Pastoraal Instituut van de
Nederlandse Kerkprovincie (PINK). 1971
15.Verhandeling "Reorganisatie De Pastorale Gids". Met bijlagen en aantekeningen.
1972
16.Correspondentie met E. van Montfoort, W. Goddijn, H. van Munster en M. Schreurs.
1972
17.Persoverzichten van de zes plenaire vergaderingen van het Pastoraal Concilie. Met
bijlagen en aantekeningen. 1968-1970
18.Klapper op agenda's en notulen van de vergaderingen van de Landelijke Katholieke
Actie van 20 september 1945 tot en met 31 december 1950. 1951
19.Verhandeling "De Rooms Katholieke Kerk in 1964". Met bijlage. 1965
20.Verslag van een onderzoek betreffende congregationele schoolinternaten. 1970
21.Concilie-journaal. 1966-1970
22.Besluitenlijst van een extra bestuursvergadering van de stichting Actie voor God op
18 november. 1972
23.Brief namens het communicatiecentrum Open Kerk aan de Zeer Eerwaarde Heer
(anoniem) over de actie "Daden gevraagd". Concept. z.j.
24.Besluitenlijst van de bestuursvergadering van het PINK op 12 januari. 1972
25.Verslagen van besprekingen van de stichting Actie voor God. 1969
26.Mededelingenblad "Offene Gemeinde" van juni/juli. Met bijlagen. 1973
27.Krantenartikel "Waar eens mijn vader woonde; een bloeiende vioolstruik" door
Lodewijk van Deyssel. z.j.
28.Artikel "Verontschuldiging aan Bomans" in het dagblad De Stem van 21 september.
1957
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Zeer Eerwaarde Heer Diepenbrock over toekenning van de Orde van de H.
Gregorius aan mr. van Haren. 1955
29.Brief van H. Schmidt SJ van de Pontificia Universita Gregoriana te Rome aan de
30.Verhandeling van (onbekend) over de opbouw van een gecoördineerde
documentatie. z.j.
31.Verslag van een bespreking van (onbekend) over landelijke activiteiten op pastoraal
gebied. z.j.
32.Verslag van een beraadslaging van de Katholieke Actie over de vastenbrief van de
bisschoppen. 1955
33.Verhandeling "Taak van het secretariaat van het landelijk centrum voor Katholieke
Actie". [1958]
34.Verhandeling "De Katholieke Actie in Nederland". [1959]
35.Verhandeling "De actie 'Voor God' en de Katholieke Actie". [1953]
36.Stukken betreffende het paviljoen van de Heilige Stoel op de Wereldtentoonstelling
te Brussel. 1958
37.Verhandeling "Voorstel tot reorganisatie van de Landelijke Katholieke Actie door
Tellegen. 1955
38.Stukken betreffende een verslag van een lezing van W. Goddijn. 1967
39.Perspublicatie van de actiegroep Inspraak van het bisdom Gent. z.j.
40.Verhandeling "Bijdrage tot een handelingsmodel van de Rooms-Katholieke Kerk in
Nederland. 1971
41.Eucharistieviering bij gelegenheid van de opening van de tweede sessie van het
zakenkapittel van de Zusters van de Voorzienigheid. 1968
42.Brief aan zuster Jacobi te Amsterdam over een gesprek over de missie in Brazilië.
1968
43.Brief van Ben van Sante over het kapittel van de Zusters van de Voorzienigheid.
1968
44.Brief van (anoniem) aan Ben (van Sante?) over gesprekspunten voor een
vergadering. 1968
45.Lijst van deelneemsters aan de voorlichtingsdagen van de Zusters van de
Voorzienigheid onder leiding van pater Achterberg. 1968
46.Aantekeningen over geloof, jeugd, priesterambt, ontwikkelingswerk, pastorale
brieven, leven na de dood, Israël. z.j.
47.Brieven van het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Met bijlagen.
1971-1972
48.Brief van J.M. van Westerlaak van het Instituut voor Toegepaste Sociologie aan H.
Oud te Heemstede over een enquête onder de priesters in Nederland. 1968
49.Pleidooi tot behoud van de zelfstandigheid van de actie "Voor God". z.j.
50.Witboek over "Postbus 2". Schema. Met bijlage. 1973
51.Verhandeling van (anoniem) over de ontwikkeling van de Landelijke Pastorale Raad
(LPR) sinds september 1972. z.j.
52.Brief aan H.A. van Munster, secretaris van de Beheers- en Beleids Kommissie
(BBK) over de Landelijke Pastorale Raad (LPR). 1972
53.Circulaire van het aartsbisdom Utrecht over het Jaar van het Geloof. 1967
54.Brief van J. Bluyssen aan de stichting "Actie voor God" over kosten voor
verspreiding van pastorale brieven. Met bijlage. 1969
55.Correspondentie met kardinaal B. Alfrink over pastorale brieven. 1969
56.Brief van F. van den Homberg aan de opstellers van de vastenbrief 1969 over
activiteiten van de Verenigde Naties. Met bijlagen. 1969
57.Brief van boekhandel Butzon & Bercker te Kevelaer over openbaarmaking van de
bisschoppelijke brief over Maria in het Duits. 1969
58.Constituties en ontwerp-resoluties van het kapittel van de Zusters van de
Voorzienigheid. Met aantekeningen. z.j.
59.Stukken betreffende de bestuursvergadering van de stichting Actie voor God op 22
september. 1971
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60.Stukken betreffende het project Lembaga Penelitan dan Pembangunan Sosial
(LPPS) in Djakarta (Indonesia) door de Nederlandse Vastenactie. 1970
61.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de stichting Actie voor God in
verband met de liquidatie. 1971-1973
62.Financiële stukken betreffende de opheffing van de stichting Actie voor God.
1971-1973
63.Brief van het secretariaat van de RK Kerkprovincie aan de abonnees van de
Pastorale Gids over verschijning van het laatste nummer. Met bijlagen. 1973
64.Circulaires van het landelijk secretariaat der Katholieke Actie inzake de
rondreizende tentoonstelling over katholieke gezinsgebruiken. 1947-1948
65.Stukken betreffende Sursum Corda, diocesaan parochieblad in het bisdom
Haarlem. 1945-1950, 1952-1955, 1957
66.Stukken betreffende de heer F.W. de Koning, uitgever te Laren, over een financiële
kwestie. 1951-1952
67.Filmprojectiestrook over de actie "Voor God" in Nederland. Titel: Wat is, wat doet,
wat vraagt de actie "Voor God". 1960
68.Circulaires van het St. Ignatiusgilde, afdeling Haarlem & omstreken, inzake
bijeenkomsten met sprekers(sters). 1945-1954
69.Circulaires van het landelijk secretariaat der Katholieke Actie inzake het
dansvraagstuk. 1946-1948, z.j.
70.Overzicht van gevoerde financiële acties over 1949-1959. 1959
71.Stukken betreffende het Sint Isaiashuis (Maison Saqint Isaië) te Jerusalem.
1960-1962, z.j.
72.Stukken betreffende het werkcomité diamanten priesterfeest van Z.H. Exc. Mgr. J.P.
Huibers. 1959
73.Stukken betreffende de oprichting van de stichting bureau voor hulp aan priesters
en ex-priesters. 1963-1964, z.j.
74.Stukken betreffende de couturierkring (jongerengroep) Haarlem. 1961-1965, z.j.
75.Stukken betreffende Ergebnisprotokoll des 2e Internationalen Arbeitstreffens von
Pastoraltheologischen Zeitschriften in Freiburg am 25. und 26. Februar 1966.
1965-1966, z.j.
76.Correspondentie met mr O.C.M. Wibaut, algemeen secretaris van de stichting
1853-1953. 1952-1953
77.Stukken betreffende het boek "Vaticaan en vrijheid" van Paul Blanshard.
1952-1953, z.j.
78.Stukken betreffende gedachten over de H. Mis. z.j.
79.Stellingen over gezinsbezoek door Katholieke Actie-lid. 1947
80.Circulaire van de Katholieke Actie mannelijke jeugd inzake jeugdige politieke
delinquenten. Met bijlagen. 1947
81.Verslag van de vergadering van de IKD [onbekend] Gezinsweekcommissie. Met
bijlage. 1948
82.Circulaire van het diocesaan bureau Katholieke Actie, afdeling vrouwen, inzake een
folder getiteld: Vrolijk, vlot en verantwoord naar bos, hei en strand, steeds correct
en charmant. 1948
83.Verslag van de interdiocesane studiedag der Katholieke Actie over kerstening van
het beroepsleven gehouden te 's-Hertogenbosch. 1948
84.Agenda voor en verslagen van de vergaderingen van de Katholieke Centrale
Vereniging voor Beroepskeuzevoorlichting. Met bijlagen. 1948
85.Circulaires van het landelijk secretariaat der Katholieke Actie inzake "waardige
zomerviering". 1948
86.Circulaire van het landelijk secretariaat der Katholieke Actie inzake het boekje "De
parochie in het geestelijk leven der gelovigen" van directeur A.M. Jansen. 1948
87.Circulaires van het landelijk secretariaat der Katholieke Actie inzake het
jaarprogram 1949/1950 "Meebouwen aan de vrede". 1948-1949
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januari over plan voor een productie van korte film t.b.v. de Katholieke Actie in
Nederland. 1948
88.Stukken betreffende bijlage II van de agenda van de vergaderingen van 27 en 28
89.Stukken betreffende bijlage III van de agenda van de vergadering der landelijke
leiding van 27 april over het probleem van de verhouding tussen gezin en
jeugdbeweging. 1949
90.Circulaire van het landelijk secretariaat der Katholieke Actie inzake de tekst van de
bulle "Jubilaeum maximum" over het komend Heilig Jaar. 1949
91.Nota betreffende "Actio Catholica" inzake een andere opzet en inhoud van het blad.
Met bijlagen. 1948, 1953-1954, z.j.
92.Verslag van de vergadering van het bestuur der stichting Katholiek Archief
gehouden op 12 april. 1950
93.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding der Katholieke Actie met de
diocesane hoofdbesturen over "Katholieke Actie en sociale charitas". Met bijlage.
1950
94.Nota van dr ir F.Th.A. Tellegen inzake de stand van de Katholieke Actie met
betrekking tot haar werk op landelijk niveau. 1951
95.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding der Katholieke Actie met de
diocesane hoofdbesturen over "Katholicisme en lekenapostolaat in LatijnsAmerika, in het bijzonder Brazilië". 1951
96.Circulaires houdende de adviescommissie voor thuisfrontwerk. 1950-1951
97.Programma voor het congres leken-apostolaat in Nederland. 1952
98.Circulaires houdende besprekingen over het internationale werk gehouden op 24
september en 4 december. Met bijlagen. 1953
99.Brief van A. Diepenbrock aan Hoogwaardige Excellenties over de "Conclusions de
la première réunion des sections de la radio en de la télévision du collège des
experts". Met bijlage. 1956
100.Aantekeningen over de godsdienstigheid van katholieke mannen en vrouwen in
Nederland. 1956
101.Statuten van de stichting landelijk centrum voor Katholieke Actie in Nederland. Met
bijlagen. 1958
102.Lijst van genodigden voor het gesprek te Drakenburgh op 28 en 29 september.
1957
103.Correspondentie tussen mgr mr A. Diepenbrock en mgr dr J.M.J.A. Hanssen over
het artikel van W. Engelen "De P.v.d.A. en het humanisme" in Katholiek Archief.
1956-1957
104.Stukken betreffende "Weens Congres" (colloque international sur le problème
sacredotal en Europe) gehouden van 10-12 oktober. 1958
105.Programma van de actie "Voor God" inzake de jongerensector gehouden op 26 mei.
Met bijlage. 1958
106.Rapport van M.H.C. Vendrik, voorzitter van het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk
inzake de jeugdzielzorg. 1959
107.Memorandum van P. Dresen SJ en E. Schoenmackers SJ inzake enkele punten
verband houdend met de zielzorg onder studenten. 1959
108.Verslag van de bespreking te Nijmegen op 8 juni inzake het pre-advies over een op
te richten secretariaat voor pastorale bijstand aan priesters. 1963
109.Correspondentie met C. Roeleveld, secretaris van de St. Willibrordvereniging.
1967-1968, 1970, z.j.
110.Balans en verlies- en winstrekening over 1960 van de stichting "De Horstink". 1961
111.Stukken betreffende een scenario voor de film "Doodgewone jongens" over
priesterroepingen door Simon Renzema. 1957
112.Verhandeling "Gedachten over de toekomst" van het bureau der stichting actie
"Voor God" te Heemstede van [J. Ory] over een intern rapport. 1968
113.Notities over de "Pastorale gids". 1969
114.Rede "De kerk en haar toekomst" van kardinaal Alfrink gehouden op het
symposium van de universiteit van Villanova in de Verenigde Staten op 18 juni.
1973
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115.Persdossiers betreffende het bisschoppelijk schrijven over abortus provocatus
uitgegeven door de stichting actie "Voor God". 1970-1971
116.Persdossiers betreffende kerkelijke financiën uitgegeven door de stichting actie
"Voor God". 1968-1970
117.Persdossier II betreffende kerkelijke financiën, kerkenbouw. 1970
118.Rapport "Open kerk", de situatie in de Nederlandse kerkprovincie. 1972
119.Verslag van de bespreking op het landelijk secretariaat van de Katholieke Actie op
19 oktober te Heemstede. 1954
120.Dagboek van 22 december 1972 tot 31 december 1973. 1972-1973
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