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Archief A.P. Huysmans

Ten Geleide

A.P. Huysmans (1904-...)
A.P. Huysmans werd in 1929 tot priester gewijd. Hij was rector van Huize Sint Franciscus te Gilze en bisschoppelijk
inspecteur van het lager onderwijs in de dekenaten Breda en Princenhage.
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Archief A.P. Huysmans

 
 1.Huwelijkspreken van rector Huysmans.  1956-1971
 
 2.Teksten van preken van rector Huysmans.  1969-1971
 
 3.Cahier met aantekeningen beginnend met: "De Rituali Romano".  z.j.
 
 4.Aantekeningen van filosofische grondslagen van de theologie.  z.j.
 
 5.Aantekeningen betreffende het godsdienstonderwijs.  z.j.
 
 6.Examenstof van de Maria Regina U.L.O.  z.j.
 
 7.Stukken betreffende de oecumenische groep Gilze.  1968-1971
 
 8.Stukken betreffende de priestercursus van het Hoger Kathechetisch Instituut.

  1960-1961
 
 9.Teksten van eucharistie vieringen.  1968-1972
 
 10.Cahier met aantekeningen over de kerkgeschiedenis.  z.j.
 
 11.Twee cahiers met aantekeningen betreffende sacramenten, economie en sociologie.

  z.j.
 
 12.Cahier met aantekeningen betreffende filosofie.  z.j.
 
 14.Cahier met aantekeningen betreffende ontologie, cosmologie en psychologie.  z.j.
 
 15.Cahier met aantekeningen betreffende antropologie.  z.j.
 
 16.Cahier met aantekeningen in het latijn.  z.j.
 
 17.Cahier met aantekeningen betreffende filosofie en cosmologica.  z.j.
 
 18.Cahier met aantekeningen betreffende antropologie.  z.j.
 
 19.Brief aan de secretaris van de Beoordelingscommissie voor Kerkelijke Kunst in het

bisdom te Breda.  1968
 
 20.Jaarprogramma van de Katholieke Actie.  1942-1943
 
 21.Cahier met meditaties over het geloofsleven.  1941
 
 22.Cahier met [Marialogia].  1928
 
 23.Cahier met meimaand oefeningen.  1941
 
 24.Aantekeningen betreffende [middelnederlands].  z.j.
 
 25.Aantekeningen betreffende een reis naar Rome.  z.j.
 
 26.Aantekeningen betreffende het wezen van de sacramenten tijdens de

eucharistieviering.  z.j.
 
 27.Cahier met aantekeningen betreffende Vondel en de eucharistie.  z.j.
 
 28.Tekst van een preek ter gelegenheid van kerstmis.  1953
 
 29.Cahier met aantekeningen betreffende oud-testamentische boeken.  z.j.
 
 30.Cahier met aantekeningen betreffende machabeën, inleiding op [Pentateuch].  z.j.
 
 31.Cahier met aantekeningen betreffende de pauselijke encyclieken Rerum Novarum

en Quadragesimo Anno.  1931
 
 32.Twee cahiers met aantekeningen betreffende christelijke toekomstverwachtingen.

  z.j.
 
 33.Cahiers met aantekeningen betreffende congregaties en recollectie oefeningen.

  1932-1937
 
 34.Aantekeningen betreffende het werk van Huysmans in de verkennerij.  z.j.
 
 35.Teksten van preken van rector Huysmans.  z.j.
 
 36.Stukken betreffende de commissie Huwelijk en Gezin van een parochie in Gilze.

  1968
 
 37.Cahier met aantekeningen betreffende Zacharias, Malachias en Machabeën, uit de

bijbel.  z.j.
 
 38.Cahier met tekst van een toespraak voor het kruisverbond.  z.j.
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Archief A.P. Huysmans

 
 39.Cahier met de tekst van een toespraak voor de missiedag, getiteld: "Het kruis,

middelpunt der Beheersing".  1922
 
 40.Cahier met aantekeningen betreffende volkskunde.  z.j.
 
 41.Cahier met aantekeningen betreffende de zondagschool van de St.

Aloysiusvereniging.  1912-1917
 
 42.Vier cahiers met aantekeningen van de propagandistenschool van de Katholieke

Actie.  z.j.
 
 43.Cahier met aantekeningen betreffende recollecties in Gilze.  1939
 
 44.Vier cahiers met aantekeningen van passiepreken.  1932-1957
 
 45.Drie cahiers met teksten van zondagspreken.  z.j.
 
 46.Cahiers met teksten van moederdagpreken.  1931-1955
 
 47.Cahier met aantekeningen betreffende moraal.  z.j.
 
 48.Cahier met aantekeningen betreffende IUS.  z.j.
 
 49.Cahiers met thema's voor eucharistievieringen.  1969-1972
 
 50.Twee cahiers met aantekeningen betreffende dogmatiek.  z.j.
 
 51.Cahier met aantekeningen uit archieven.  1938-1947
 
 52.Cahier met aantekeningen over moraal en spiritisme.  z.j.
 
 53.Cahier met aantekeningen over de pinkstergedachte.  1933-1934
 
 54.Cahier met teksten van recollectiepreken.  1931-1932
 
 55.Vijf cahiers met aantekeningen betreffende de Heilige Familie.  1929-1931
 
 56.Vier cahiers met aantekeningen betreffende verschillende boeken van het

testament.  z.j.
 
 57.Map met stencils in het latijn. Introductiecursus op de bijbel.  z.j.
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