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Archivalia H.W.J. Hoosemans

Ten Geleide

H.W.J. Hoosemans (1877-1953)
Hubertus Wilhelmus Josephus Hoosemans werd geboren te Leeuwarden op 3 september 1877. In 1901 werd hij in
Haarlem tot priester gewijd. Hij was bouwpastoor van de kerk in Den Hoorn op Texel, waar hij acht jaar bleef. Al vroeg
was hij voorstander van de vernieuwing van de liturgie. Hierover heeft hij ook gepubliceerd. Hoosemans was lid van de 
Sint Adelbert-vereniging.
Na zijn pastoraat op Texel werd hij pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans te
Amsterdam. In deze kerk heeft hij veel van zijn idealen op liturgisch gebied kunnen verwezenlijken. In 1941, op zijn
40-jarig priesterjubileum ging hij met emeritaat.
Hoosemans overleed te Amsterdam op 28 januari 1953.
Bron: KDC-knipselcollectie
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Archivalia H.W.J. Hoosemans

 
 1.Vastenconferenties.  1937, 1941
 
 2.Conferenties over de H. Drieëenheid.  z.j.
 
 3.Conferenties voor het H. Uur.  1933-1941
 
 4.Preken over het Heilige Hart.  1926-1940
 
 5.Conferenties voor een recollectiedag voor moeders.  z.j.
 
 6.Conferentie "Priester-Leek", uitgesproken te Amsterdam.  1938
 
 7.Conferenties voor de aanbidding op de eerste zondag van de maand.  1932-1938
 
 8.Conferentie "De H. Mis en de Rozenkrans".  z.j.
 
 9.Verhandeling "Unio Sacerdotalis Oblati Jesu Reparataris".  z.j.
 
 10.Onderrichtingen over de zonden en de deugden.  z.j.
 
 11.Verhandeling "Maria Moeder der lerenden in het Cenakel".  z.j.
 
 12.Voordracht over "Zonde, een medicina uni versa begrip".  z.j.
 
 13.Mistekst van J. van Adrichem, kapelaan te Hazerswoude met een begeleidend

schrijven.  1945
 
 14.Schets "De taak van de Acolythen van de Rozenkranskerk te Amsterdam".  z.j.
 
 15.Verklaring over het H. Misoffer.  z.j.
 
 16.Stukken betreffende De Liturgie.  1943
 
 17.Conferentie voor de noveen van het Mirakelfeest te Amsterdam.  1934
 
 18.Conferentie "Over de plaats en de werking van het heilig sacrament van het

huwelijk in het leven ener christen vrouw in haar consecratieleven", van Dom R.
Schutte OSB.  1939

 
 19.Schema's voor vier conferenties over de pauselijke encycliek Quadragesimo Anno,

van J.F.A. Bots te Amsterdam.  1931
 
 20.Kerstrede van Paus Pius XII. Met aantekeningen.  z.j.
 
 21.Brieven van de Nederlandse Bisschoppen aan de Gelovigen tijdens de

oorlogsjaren.  1941-1943
 
 22.Conferenties voor verloofden.  z.j.
 
 23.Conferenties over het leven van Jezus.  z.j.
 
 24.Conferenties over de geestelijke vorming.  z.j.
 
 25.Conferenties over verschillende geestelijke onderwerpen.  1941
 
 26.Conferentie over de encycliek "Casti Connubië".  z.j.
 
 27.Stukken betreffende het 40-jarig priesterfeest.  1941
 
 28.Stukken betreffende Comité katholieke actie in de Rozenkransparochie te

Amsterdam Hoosemans was voorzitter.  1940-1941
 
 29.Conferenties over het gezag.  z.j.
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