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Archivalia G.L.J.M. van Hout

 
 1.Aantekeningen met namen van parochianen of leerlingen.  z.j.
 
 2.Aantekeningen over de Katholieke Godsdienst.  1943
 
 3.Aantekeningen over diverse onderwerpen.  1920-1924
 
 4.Bijbellessen "Chronologia Viate S. Paul I", "Introductio in Epistolam ad Romanos".

  1923-1924
 
 5.Bijbellessen "Introductio in Epist. ad Galathas" en "Nativitas et Circumcisio

Christi".  1922, z.j.
 
 6.Bijbellessen "Decreta Pontificiae commissionis Biblicae" en "Notiones

praeliminares ex Introductione Generali".  1922, z.j.
 
 7.Bijbellessen "Pars Ia Historia Salomonis" e.a.  1922
 
 8.Tractaat "Institutiones theologicae de virtute cardinali Justitiae", door A.F.M.

Sweens. Met aantekeningen.  1913
 
 9.Tractaat "De Eucharistia", door M. Rath. Met aantekeningen.  1924
 
 10.Tractaat "Theologia Moralis Fundamentalis", door A. Sweens. Met aantekeningen.

  1922
 
 11.Tractaat "Sacrae Liturgiae", door F.X. Coppin en L. Stimart. Met aantekeningen.

  1912
 
 12-13.Tractaten "Institutiones Theologicae Dogmaticae Specialis", Tomus I en II, door J.H.

Selten. Met aantekeningen.  1926
 
 14.Tractaat "De Virtutibus". Met aantekeningen.  1924
 
 15.Tractaat "De Sacramentis in Genere", door M. Rath. Met aantekeningen.  1923
 
 16.Agenda "Aan Jezus' hand rond het kerkelijk jaar", bestemd voor het vijfde leerjaar

van de lagere school.  1954
 
 17.Getuigschriften van A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, markerende

diverse stadia van de wijding.  1923-1925
 
 18.Aanstellingsbrieven van de benoeming tot kapelaan in de parochie Sint Martinus te

Sint Oedenrode en tot conrector van het moederhuis van de Fraters van Tilburg.
  1926, 1933

 
 19.Aanstellingsbrief van het bisdom 's-Hertogenbosch inzake de benoeming tot

groepsgeestelijke van de Sint Michael-Verkennersgroep te Tilburg. Kopie.  1931
 
 20.Stukken betreffende de aanstelling tot hulpaalmoezenier voor de tijd van oorlog en

tot geestelijk adviseur van de A.R.K. Officierenvereniging te Tilburg.  1931, 1938, z.j.
 
 21.Aanstellingsbrieven bij benoeming als godsdienstleraar aan het Sint Odulphus

Lyceum te Tilburg en als geestelijk directeur aan het groot-seminarie te Haaren.
  1933, 1937

 
 22.Brief van het bisdom 's-Hertogenbosch houdende een ontheffing om gedurende

drie jaren verboden boeken en tijdschriften te lezen voor zover nodig voor zijn
studie.  1940

 
 23.Stukken betreffende diverse aanstellingen in allerlei functies bij maatschappelijke

instellingen en verenigingen in Tilburg, St. Oedenrode en Overasselt.  1926,
1931-1932, 1934, 1945

 
 24.Aanstellingsbrieven tot biechtvader/buitengewoon biechtvader van diverse zuster-

en broedercongregaties te Haaren.  1939-1940
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