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Archief Instituut van de Missiepers

Ten Geleide

Instituut van de Missiepers ((1943) 1955-1968)
Het Instituut van de Missiepers werd in 1960 opgericht door pater Albert Blommaert, toenmalig provinciaal van de
Congregatie van de Heilige Geest, CSSp. Het was gevestigd in Ravenstein. Het werd opgeheven in 1987. Pater Albert
Blommaert was werkzaam in Tanzania en Nederland.

In samenwerking met het Instituut van de Missiepers werd de Stichting Missie-Pers-Radio (MIPERA) opgericht, gevestigd
te Rhenen. Dit was een van de stichtingen van het Kardinaal van Rossem Instituut (KAROSI), met als doel om door
middel van pers, radio en televisie, in het bijzonder in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, bij te dragen tot het herstellen,
handhaven en vestigen van menselijke verhoudingen naar christelijke opvatting zonder enige vorm van discriminatie.
Bron: Erfgoed Nederlands Kloosterleven; Ten geleide bij Kardinaal van Rossem Instituut
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Archief Instituut van de Missiepers

  
 1.Verhandeling van H. Smeets over de historie van de missiepers. Met bijlage.  1965
  
 2.Stukken betreffende de Bisschoppelijke Vastenactie Nederland.  1964-1965, z.j.
  
 3.Brieven van J. Meuldijk te Breda over propaganda-acties voor charitatieve

doeleinden.  1962
  
 4.Stukken betreffende de Katholieke Nederlandse Dagbladpers inzake een

inzamelingsactie ten behoeve van een "Fonds voor de ondersteuning van de pers in
de ontwikkelingslanden".  1958, 1962-1965, z.j.

  
 5.Correspondentie met N.V. Lettergieterij en Machinehandel voorheen N. Tetterode

Nederland.  1963-1966
  
 6-14.Brieven aan en doorslagen van brieven van pater Alb. Blommaert CSSP. Met

bijlagen.  1960-1968
Bevat 9 stukken

  
  6.1960
  
  7.1961
  
  8.1962
  
  9.1963
  
  10.1964
  
  11.1965
  
  12.1966
  
  13.1967
  
  14.1968
  
 15-20.Brieven aan en doorslagen van brieven van pater A. van Rooy, secretaris. Met

bijlagen.  1962-1967, z.j.
Bevat 6 stukken

  
  15.1962
  
  16.1963
  
  17.1964
  
  18.1965
  
  19.1966
  
  20.1967
  
 21-24.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen.  1964-1967

Bevat 4 stukken
  
  21.1964
  
  22.1965
  
  23.1966
  
  24.1967
  
 25.Agenda voor en notulen van het bestuur van de stichting Missie-Pers-Radio.  1966
  
 26.Stukken betreffende de stichting Missie-Pers-Radio te Arnhem inzake de

kerkdeurcollecte.  1965-1966, z.j.
  
 27.Lijsten houdende namen van parochies inzake het meedoen met de

kerkdeurcollecte.  1965-1966
  
 28.Lijsten houdende namen van parochies, kloosters, ziekenhuizen, bejaardencentra

en instellingen inzake afrekeningen kerk- en kapeldeurcollecte.  1965-1966
  
 29.Jaarverslag over de MIVA in 1963. Met bijlage.  1964
  
 30.Correspondentie met Bernard Kardinaal Alfrink over het aanvaarden van het

beschermheerschap.  1964
  
 31.Correspondentie met A. Blommaert CSSP over de actie "Brood voor het hart".  1965
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Archief Instituut van de Missiepers

 32.Een radio-causerie van de hoogeerw. pater A. Blommaert CSSP over het "falen" van
de missie en de noodzaak een "exemplarische missie-situatie" te scheppen.  1955

  
 33.Correspondentie met mgr P. Koop MSC in Brazilië over de uitbouw van pers en

radio.  1966
  
 34.Druksel van Pierre Teilhard de Chardin te Peking houdende een oproep tot

naastenliefde.  1943
  
 35.Verhandeling van mgr Ignatius Mummadi, bisschop van Guntur in India, over "The

apostolate of the press in India".  z.j.
  
 36.Brieven van dr Sebastian Vayalil, bisschop van Palai in India, en zijn secretaris dr

Kurian Vanchipurackal. Met bijlagen.  1960, z.j.
  
 37.Circulaire houdende het verspreiden van folders.  z.j.
  
 38.Circulaire van dr Ed. Loffeld, secretaris Missiepers, inzake het voortbestaan van de

stichting Missiepers. Met bijlagen.  1962, 1965
  
 39.Stukken betreffende de Javaanse weekkrant #PRABA# en het Indonesisch

maandblad #SEMANGAT#.  1963-1966
  
 40.Artikel "Presse Rouge" van (onbekend) uit #Les presses missionnaires# nr. 53.

  1962
  
 41.Stukken betreffende de plannen voor een instituut voor opleiding in grafische

kunst.  z.j.
  
 42.Correspondentie tussen mej. B. Stavenuiter en H.J.J. van Hussen, nationaal

directeur Pauselijke Missiewerken over een bijdrage voor een cyclostyle.  1964
  
 43.Brief van P.J. Mackaay, secretaris Raad voor de Zending der Nederlands Hervormde

Kerk, over het maken van een afspraak.  1963
  
 44.Correspondentie tussen mgr Tarc. van Valenberg en mgr H.J.H. van Hussen,

nationaal directeur Pauselijke Missiewerken. Met bijlage.  1963
  
 45.Artikelen van M.T. Peters SMA in #The Standard#, katholiek weekblad van Ghana.

Met bijlage.  1965
  
 46.Verhandeling van (onbekend) over "Die Explosion wirft uns zurück".  z.j.
  
 47.Verhandeling van Franz Gypkens W.V. over "Wie sage ich es meinem Kinde?"  z.j.
  
 48.Circulaire van mr dr G.J.R. van Rijsbergen (dir.) van het C.M.C. te Den Haag inzake

medefinanciering van particuliere ontwikkelingsprojecten. Met bijlagen.  z.j.
  
 49.Circulaire houdende 2 brieven van studenten van de journalistenschool Mwanza-

Nyegezi.  z.j.
  
 50.Lijst van plaatsnamen, alfabetisch op naam.  z.j.
  
 51.Lezing "Political liberty and the catholic press" van mr W.A.M. van der Kallen,

uitgesproken op het VIIe wereldcongres van de Union Internationale de la Presse
Catholique te New York op 19 mei.  1965

  
 52.Toespraken en preken.  1964-1966
  
 53.Correspondentie met drs C.H.M. Verhaak. Met bijlagen.  1963-1965, z.j.
  
 54.Correspondentie met Chanoine Prélot van het Institut de Presse Missionnaire. Met

bijlagen.  1962-1965, z.j.
  
 55.Declaraties voor het Katholiek Bureau voor Organisatie en Propaganda.  1966
  
 56.Stukken betreffende het ABC (het evangelie van Christus/moderne

publiciteitsmedia/dienst aan het Woord).  1965-1966
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