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Archivalia A.G.H. van Hees

1.Brief van de Humanistische-Jeugdbeweging te 's-Gravenhage, om te danken voor
een gesprek. Met veel handtekeningen. 1959
2.Brief van dr. J.M. de Jong secretaris van de bisschop van Rotterdam. 1957
3.Brieven aan de redactie van #De Bazuin# te Nijmegen, houdende een reactie op een
stuk uit #De Bazuin#. 1957, 1972
4.Brieven aan de redactie van #Het Binnenhof# te 's-Gravenhage, houdende een
reactie op een stuk uit #Het Binnenhof#. 1959
5.Brief van J.A.A. van Well, pastoor te Leiden, houdende een uitnodiging. 1976
6.Brief van de secretaris van de Sint Vincentiusvereniging te 's-Gravenhage
houdende de mededeling dat van Hees lid is geworden van deze vereniging. 1947
7.Brief van R.J. Bunnik te Elden, houdende 2 adressen voor in een werkgroep in
Twente. 1976
8.Brief van J. Voogt te Enschede, houdende een mededeling dat de basisgroep is
opgeheven. 1980
9.Brieven van B. Gommeren te Leuven, om te danken voor gevonden materiaal. 1963,
1965
10.Brief van Ton Oostveen van #De Tijd# te Son, met als bijlage een doorslag van een
brief van van Hees aan kardinaal Willebrands. 1980
11.Brief aan het kapittel van het bisdom Rotterdam te Rotterdam, houdende kritiek op
de benoeming van mgr. Simonis tot bisschop van Rotterdam. 1971
12.Stukken betreffende de gereformeerde kerk, het calvinisme en de oecumene.
1938-1939, z.j.
13.Artikelen over geloofswaarheden, hoogstwaarschijnlijk geschreven voor een
bepaald periodiek. 1960, z.j.
14.Artikelen over de paus van Rome en het gezag in de kerk, hoogstwaarschijnlijk
bestemd voor een gespreksgroep. 1969, z.j.
15.Lezing "Over Liturgie en gebruiken in de RK kerk", uitgesproken. z.j.
16.Aantekeningen betreffende "De Katholieke Werkgemeenschap in de Partij van de
Arbeid". Op losse blaadjes. 1946-1969
17.Lijsten met titels en data van krantenartikelen met betrekking tot de activiteiten in
de RK kerk. 1979-1980
18.Aantekeningen betreffende politiek en godsdienstige onderwerpen. Op losse
blaadjes. z.j.
19.Brief aan Jos te (onbekend), houdende een oecumenische kwestie. 1965
20.Lezingen over godsdienstige onderwerpen gehouden tijdens gespreksavonden aan
huis. 1966, 1970, z.j.
21.Artikel "Het anti-semitisme", uit #De Tijd# met als bijlage een parodie van het Onze
Vader op Hitler. 1933
22.Brief aan H.J.A.M. van de Ven, pastoor te 's-Gravenhage, houdende kwesties uit de
kerk van die tijd. Met als bijlage een brief van mevr. V. Hees. Afschrift - zeer lange
brief. 1956
23.Artikel "Een rendez-vous voor buitenkerkelijken" uit (onbekend) met onder andere
een afbeelding van van Hees. z.j.
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