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Archief Instituut Milieu-apostolaat in het Bisdom Breda

  
 338.Lijst van onkerkelijke gezinnen in enkele Bredase straten.  z.j.
  
 339.Lijst van graden van kerksheid.  z.j.
  
 340.Twee verslagen van priesters over de belevenis van hun priesterschap in het werk

van het milieu-apostolaat.  z.j.
  
 341.Enquêteformulieren ingevuld tijdens huisbezoeken aan parochianen van de St.

Paulusparochie te Dongen, houdende antwoorden op vragen over geluk(kig) zijn.
Met bijlagen.  [1967]

  
 342.Overzicht houdende de globale inhoud van gesprekken gevoerd met parochianen in

Dongen.  [1967]
  
 343.Rapport "Plan 'West II', de tevredenheid in het wonen" van J. Rood o.a. over het

wonen in een stadswijk van Dongen.  1968
  
 344.Rapport over de structuur van de samenleving, speciaal godsdienstig, te Breda.  z.j.
  
 345.Brieven en circulaires aan en doorslagen van brieven en circulaires van het milieu-

apostolaat.  1963-1969
  
 346.Nota's over het pastoraat in het algemeen en het milieu-apostolaat in het bijzonder.

  [1965]
  
 347.Artikel "Milieu-apostolaat" van (anoniem) in 'Van het Bisdom' (blad voor het bisdom

Breda) van januari.  1965
  
 348.Nota's over het milieu-apostolaat.  [1960-1965]
  
 349.Brieven en circulaires aan en doorslagen van brieven van het milieu-apostolaat.

  [1967]
  
 350-354.Verslagen van vergaderingen van de priesters van het Milap. Met bijlagen.

  1963-1965, 1967-1969
Bevat 5 stukken

  
  350.1963, september - 1964, januari.  1963-1964
  
  351.Februari - juli.  1964
  
  352.Augustus - december.  1964
  
  353.Januari - juli.  1965
  
  354.1967, augustus - 1969, mei.  1967-1969
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