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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

Ten Geleide

Landelijk Centrum van de Katholieke Actie (1936-1997)
De Katholieke Actie (KA) was de deelname van leken aan het hiërarchisch apostolaat van de katholieke kerk. Paus Pius
XI had de organisatie in 1922 opgericht om de secularisering van de samenleving tegen te gaan en de kerk te behoeden
voor functieverlies. Het bevorderen van het godsdienstige en kerkelijke leven, het in christelijke zin stimuleren van het
persoonlijke en maatschappelijke leven en het steunen van katholieke organisaties op het terrein van onderwijs,
opvoeding en pers waren haar belangrijkste werkzaamheden. In 1936 kwam de KA in Nederland van de grond op
initiatief van kardinaal De Jong. De KA in Nederland kreeg een diocesane en parochiale opzet. In 1945 werd ten dienste
van de autonome diocesane KA's een landelijk bureau opgericht. Er kwam een landelijke leiding, bestaande uit de
diocesane directeuren en voorzitters, en een dagelijks bestuur, samengesteld uit twee geestelijken en twee leken. Van
1945 tot 1958 was F.P.A. Tellegen landelijk voorzitter. Het landelijk bureau streefde naar coördinatie van en
samenwerking met het gehele katholieke organisatieleven. Het participeerde daarom in het bestuur van het Katholiek
Nederlands Persbureau (KNP), het Nationaal Katholiek Thuisfront, de Katholieke Radio Omroep (KRO) en in het
Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg. In 1958 kreeg de KA nieuwe statuten. Was de KA tot dan
toe diocesaan georganiseerd, in dat jaar kwamen de diocesane organisaties tot een federatie en werd het Landelijk
Centrum voor de KA onderdeel van het bestuur van de RK Kerkprovincie in Nederland. Eind 1966 werd de KA omgezet
in het Oriëntatie- en Communicatiecentrum voor Kerk en Wereld De Horstink.

Geschiedenis van het Landelijk Centrum van de Katholieke Actie en de Actie 'Voor God' (pdf, 49 kB)
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 46 stukken
  
 1.Statuten en huishoudelijk reglement van de Stichting Landelijke Katholieke Actie.

Met kanttekeningen en bijlagen.  z.j.
  
 2.Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging Nederland-Polen.  1947
  
 3.Statuten en huishoudelijk reglement van de Stichting Katholieke Radio Omroep

(KRO). Met kanttekeningen en correcties.  [1952]
  
 4.Stukken betreffende het Internationaal Liturgisch Congres, gehouden van 27 juli tot

en met 1 augustus.  1946
  
 5.Stukken betreffende de Sint Willibrord Vereniging, een vereniging met als doel de

katholieke kerk te dienen in haar werk van kerstening en hereniging. Met
kanttekeningen.  1949-1957

  
 6.Stukken betreffende het hoofdbestuur van de Sint Willibrord Vereniging.  1961-1964
  
 7.Stukken betreffende het dagelijks bestuur van de Sint Willibrord Vereniging.

  1961-1964
  
 8.Brieven aan en doorslagen van brieven van de Sint Willibrord Vereniging.

  1961-1964
  
 9.Circulaires van de Sint Willibrord Vereniging inzake bijbelclubs.  1961-1962
  
 10.Stukken betreffende de financiën van de Sint Willibrord Vereniging. Met

kanttekeningen.  1962-1964
  
 11.Circulaire van de Sint Willibrord Vereniging inzake de commissie Jeugd en

Oecumene. Met bijlagen.  1962-1964
  
 12.Circulaires van de Sint Willibrord Vereniging aan de leden van de commissie voor

Pers en Propaganda inzake vergaderingen van genoemde commissie.  1962-1964
  
 13.Stukken betreffende de Sigtuna-gesprekken, congressen over de oecumene

gehouden te Sigtuna (Zweden).  1963-1964
  
 14.Circulaires voor de Sint Willibrord Vereniging inzake het maandblad #De Vragende

Mens#. Met bijlage.  1964
  
 15.Stukken betreffende oecumenische gespreks- en studieontmoetingen en

interconfessionele bijeenkomsten.  1952-1964
  
 16.Stukken betreffende de Zomer-actie, een campagne voor een waardige

zomerviering ter bescherming van de goede zeden.  1946
  
 17.Stukken betreffende de brochure #Om recht en liefde; een uiteenzetting en

verantwoording der beginselen van rechtvaardigheid en liefde in opdracht van de
Katholieke Actie in Nederland voor haar jaarprogram 1946-1947# door prof. J.
Ponsioen SJ.  1946-1948

  
 18.Correspondentie met H.M. Polman SMM. Met bijlage.  1946-1947
  
 19.Stukken betreffende het Nederlandsch Comité voor Menschlievende Hulp aan het

Poolsche Volk te Amsterdam.  1946
  
 20.Stukken betreffende de toekenning van subsidies aan de Katholieke Actie te

Middelburg, de Katholieke Actie te Rotterdam en het Ignatius-gilde te Amsterdam.
  1946

  
 21.Stukken betreffende de Centrale Informatiedienst Pro Deo (CIP) te New York (USA).

  1945-1946
  
 22-23.Stukken betreffende bezinningsdagen, vergaderingen, conferenties,

volkshogeschoolweken en studiedagen, gehouden in het Katholiek
Gemeenschapsoord Drakenburgh te Baarn.  1946-1952
Bevat 2 stukken

  
  22.1946-1948
  
  23.1949-1952
  
 24-25.Stukken betreffende het Katholiek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing te

Bilthoven.  [1942, 1945-1956]
Bevat 2 stukken
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  24.[1942, 1945-1948]
  
  25.1948-1956
  
 26.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Katholiek Genootschap

voor Geestelijke Vernieuwing te Bilthoven.  1947-1948
  
 27.Stichtingsakte van de Stichting Coördinatie-Commissie voor Culturele

Betrekkingen met Duitsland te 's-Gravenhage. Met bijlagen.  1948
  
 28.Verslagen van buitenlandse reizen, gedaan in opdracht van het Katholiek

Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing.  1947-1949
  
 29.Stukken betreffende het boekje #Richtlijnen van het Nederlands Episcopaat inzake

procedures betreffende burgerlijke echtscheidingen en scheiding van tafel en bed#,
bestemd voor Rooms-katholieke advocaten in Nederland.  1950-1952

  
 30.Stukken betreffende het boekje #Richtlijnen voor priesters betreffende het

huwelijk#.  1946-1952
  
 31.Brieven van en doorslagen van brieven aan advocaten en procureurs over het

boekje #Richtlijnen van het Nederlands Episcopaat inzake procedures betreffende
burgerlijke echtscheiding en scheiding van tafel en bed#. Met bijlagen.  1946-1950

  
 32.Stukken betreffende de vergadering van de Commissie van Advocaten van 12 mei

1950 over de bisschoppelijke richtlijnen betreffende echtscheiding en scheiding
van tafel en bed.  1948-1950

  
 33.Stukken betreffende de Gezinsmaand, een actie ten behoeve van de geestelijke

heropbouw van het gezin, gehouden in oktober.  1946
  
 34.Stukken betreffende de Bisschoppelijke Commissie betreffende Vrijlating van

Politieke Delinquenten te Heemstede.  1946
  
 35.Programmateksten van het KRO-radioprogramma "Klein Beraad", een programma

met vragen - soms ook antwoorden - van H. Swildens-Visser en mr. A.A.W.
Diepenbrock met de gelijknamige bundel. Met correcties en bijlage.  [1963]

  
 36.Correspondentie tussen H. Swildens-Visser en mr. A.A.W. Diepenbrock,

presentatoren van het KRO-radioprogramma "Klein Beraad" over de
programmateksten. Met bijlagen.  1962-1964

  
 37.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en H. Swildens-Visser,

presentatoren van het KRO-radioprogramma "Klein Beraad" en luisteraars van
genoemd programma inzake de uitzendingen van dit programma. Met bijlagen.
  1960-1963

  
 38.Programmatekst van een niet gehouden KRO-radiocauserie door mr. A.A.W.

Diepenbrock en H. Swildens-Visser.  z.j.
  
 39.Documentatie betreffende een KRO-radiocauserie door A.A.W. Diepenbrock en H.

Swildens-Visser over verkeersongevallen.  1958-1962
  
 40.Programmatekst van de KRO-radiocauserie "Ouder worden en oud zijn", gehouden

door mr. A.A.W. Diepenbrock op 5 juni. Met kanttekeningen.  1953
  
 41.Programmatekst van de KRO-radiocauserie "Kind, sprookje en bijbelse

geschiedenis", gehouden door mr. A.A.W. Diepenbrock op 24 november.  1961
  
 42-52.Programmateksten van KRO-radiocauserieën, gehouden door mr. A.A.W.

Diepenbrock. Met kanttekeningen.  1951-1962
Bevat 11 stukken

  
  42.1951-1952
  
  43.1953
  
  44.1954
  
  45.1955
  
  46.1952, 1954, 1956
  
  47.1951-1953, 1957
  
  48.1958
  
  49.1954-1955, 1958-1959
  
  50.1960
  
  51.1961
  
  52.1962
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 53.Akte van oprichting van de Stichting Katholiek Thuisfront te 's-Gravenhage, een

stichting die tot doel heeft militairen te steunen.  [1947]
  
 54.Stichtingsakte van de Stichting De Thuiswacht te 's-Gravenhage.  [1947]
  
 55.Stichtingsakte van de Stichting Katholiek Thuisfront. Met correcties en bijlagen.

  1946
  
 56.Richtlijnen van de Stichting Katholiek Thuisfront. Met kanttekeningen.  1947
  
 57.Circulaire "Wat is, wat wil, en wat doet 'Katholieke Thuisfront'" van de Stichting

Katholiek Thuisfront. Met bijlage.  z.j.
  
 58.Verslagen van vergaderingen van de Gewestelijke Commissarissen.  1947
  
 59.Verslag van de vergadering van de Landelijke Leiding van de Katholieke Aktie, een

afvaardiging van leger- en vlootaalmoezeniers en vertegenwoordigers van diverse
katholieke maatschappelijke organisaties, over het Actiecentrum voor Militairen.
Met bijlagen.  1946

  
 60.Agenda voor en verslag van de vergadering van de Stichting Katholiek Thuisfront

van 30 september. Met bijlagen.  1946
  
 61.Agenda voor en verslag van de buitengewone vergadering van de Raad van

Toezicht van de Stichting Katholiek Thuisfront van 9 januari.  1947
  
 62.Brieven van korporaal A. Schilder aan H.L.M. Divendal, secretariaatsmedewerker

van Actie "voor God", over de vrijetijdsbesteding van militairen.  1946
  
 63.Correspondentie tussen de afdeling Exploitatie van #De Volkskrant# en mr. A.A.W.

Diepenbrock over de samenwerking tussen #De Volkskrant# en de Katholieke Actie
betreffende het voorzien in de behoefte aan gezonde lectuur bij Nederlandse
militairen.  1946

  
 64.Brief van kardinaal J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, aan mr.dr. T.J.M.A.H.

Houben over de oprichting van de Stichting Katholiek Thuisfront.  1946
  
 65.Stukken betreffende de gebedsactie "Maria's Biddend Leger" van de Stichting

Katholiek Thuisfront.  1947
  
 66.Stukken betreffende het vermeende wanbeleid van de directeur van de Stichting

Nationaal Katholiek Thuisfront.  1951
  
 67.Stukken betreffende de vergadering van het hoofdbestuur van de Stichting

Nationaal Katholiek Thuisfront van 22 september.  1951
  
 68.Agenda voor en verslag van de vergadering van het hoofdbestuur van de Stichting

Nationaal Katholiek Thuisfront van 21 juli. Met bijlagen.  1951
  
 69.Agenda voor en verslag van de jaarvergadering van de Stichting Nationaal

Katholiek Thuisfront van 30 juni. Met bijlagen.  1950-1951
  
 70.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Stichting Nationaal

Katholiek Thuisfront van 20 juni.  1951
  
 71-75.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur van de

Stichting Katholiek Thuisfront.  1951
Bevat 5 stukken

  
  71.19 mei.  1951
  
  72.17 maart.  1951
  
  73.3 februari.  1951
  
  74.20 januari.  1951
  
  75.25 november.  1951
  
 76.Stukken betreffende het Demobilisatie-Comité [van de Stichting Katholiek

Thuisfront].  1950
  
 77.Agenda voor en verslag van de vergadering van het hoofdbestuur van de Stichting

Katholiek Thuisfront van 16 september. Met bijlage.  1950
  
 78.Verslag van de jaarvergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting

Katholiek Thuisfront van 25 juni. Met bijlage.  1949
  
 79.Agenda's voor en verslagen van de jaarvergadering van de Stichting Katholiek

Thuisfront van 24 juni. Met kanttekeningen en bijlage.  1950
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

Bevat 4 stukken
 80-83.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur van de

Stichting Katholiek Thuisfront.  1950
  
  80.15 juli.  1950
  
  81.20 mei.  1950
  
  82.18 maart.  1950
  
  83.24 januari.  1950
  
 84.Verslag van de gezamenlijke vergadering van het hoofdbestuur van de Stichting

Katholiek Thuisfront met het dagelijks bestuur van de Centrale van Katholieke
Militaire Tehuizen van 25 februari. Met bijlagen.  1950

  
 85.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur van de Stichting Katholiek

Thuisfront van 25 februari.  1950
  
 86.Brief van het hoofdbestuur van de Stichting Katholiek Thuisfront aan het

Nederlands episcopaat over de zielzorg onder militairen.  1950
  
 87.Stukken betreffende de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indiën (NIWIN) te

's-Gravenhage.  1950
  
 88.Brieven aan mr. A.A.W. Diepenbrock.  1947-1957
  
 89.Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Katholiek Thuisfront.  1946
  
 90.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Stichting Katholiek

Thuisfront. Met bijlage.  1947
  
 91.Brief van L.J.M. Boes, luitenant ter zee der 3de klasse, aan het dagelijks bestuur

van de Stichting Katholiek Thuisfront, houdende een uitgewerkt voorstel omtrent
een tournee-organisatie ten behoeve van zes toneelgezelschappen. Met bijlagen.
  1947

  
 92.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Stichting Katholiek

Thuisfront. Met bijlagen.  1948
  
 93.Stukken betreffende de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indiën (NIWIN).

  1946-1948
  
 94.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Stichting Katholiek

Thuisfront.  1949
  
 95.Verslag van de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting Katholiek

Thuisfront van 11 februari. Met correctie.  1949
  
 96.Verslag van de vergadering van het bestuur van de Stichting Katholiek Thuisfront

van 11 februari. Met correcties.  1949
  
 97.Agenda voor en verslag van een vergadering van het hoofdbestuur van de Stichting

Katholiek Thuisfront. Met bijlage.  1949
  
 98.Verslag van de vergadering van het bestuur van de Stichting Katholiek Thuisfront

van 19 maart. Met bijlage.  1949
  
 99.Agenda voor de vergadering van het hoofdbestuur van de Stichting Katholiek

Thuisfront van 20 augustus. Met bijlagen.  1949
  
 100.Huishoudelijk reglement van de Stichting Katholiek Thuisfront. Met correcties en

bijlage.  [1949]
  
 101.Agenda voor en verslag van de vergadering van het hoofdbestuur van de Stichting

Katholiek Thuisfront van 17 september.  1949
  
 102.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur van de Stichting Katholiek

Thuisfront van 20 augustus. Met bijlage.  1949
  
 103.Huishoudelijk reglement van de Stichting Katholiek Thuisfront.  1949
  
 104.Agenda voor en verslag van de vergadering van het hoofdbestuur van de Stichting

Katholiek Thuisfront van 5 november. Met bijlage.  1949
  
 105.Circulaire inzake wijzigingen op het concept van het huishoudelijk reglement van

de Stichting Katholiek Thuisfront. Met correcties en bijlage.  1949
  
 106.Verhandeling "Wat doet Katholiek Nederland voor de geestelijke verzorging van zijn

militairen verslag over 1948" van het hoofdbureau van de Stichting Katholiek
Thuisfront.  [1949]

  
 107.Stukken betreffende de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indiën (NIWIN).

  1949
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

op 23 en 24 april.  1949
 108.Stukken betreffende de kaderdag van de Stichting Katholiek Thuisfront, gehouden  
 109.Brieven en circulaires van L.A.C.M. Doorman, directeur van de Stichting Katholiek

Thuisfront, aan leden van het bestuur van deze stichting.  1948-1949
  
 110.Lijsten houdende gegevens over de begroting van de Stichting Katholiek Thuisfront

voor 1949.  [1948]
  
 111.Verslag over de werkzaamheden van het hoofdbureau van de Stichting Katholiek

Thuisfront lopende van 1 juli 1948 tot en met ultimo mei 1949.  1949
  
 112.Accountantsrapport van de Stichting Katholiek Thuisfront inzake de jaarrekening

1948 van het hoofdbureau van de genoemde stichting. Met bijlagen.  [1948]
  
 113.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de Stichting Katholiek Thuisfront.

  1948
  
 114.Accountantsrapport van de Stichting Katholiek Thuisfront.  [1948]
  
 115.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock en zijn secretaresse aan admiraal L.A.C.M.

Doorman, directeur van de Stichting Katholiek Thuisfront.  1948
  
 116.Circulaire van de commissie Van den Assem aan de gewestelijke commissarissen

van de Stichting Katholiek Thuisfront in de provincie Noord-Brabant, houdende een
pré-advies inzake de oprichting van een zelfstandig Brabants Thuisfront. Met
kanttekeningen en bijlagen.  1948

  
 117.Verslag van de jaarvergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting

Katholiek Thuisfront van 6 september. Met bijlage.  1947
  
 118.Verslag over de werkzaamheden van het hoofdbureau van de Stichting Katholiek

Thuisfront over de periode van 1 september 1947 tot en met ultimo juni 1948. Met
bijlagen.  1948

  
 119.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Stichting Nationaal

Katholiek Thuisfront. Met bijlagen.  1953-1957
  
 120.Circulaires van hoofdlegeraalmoezenier J.B. van Croonenburg inzake de

voorjaarsactie voor militairen "Thuisfront Jubileum Dropping".  1955
  
 121.Verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur van de Stichting Nationaal

Katholiek Thuisfront. Met bijlagen.  1953-1957
  
 122.Stukken betreffende het uittreden van mr. A.A.W. Diepenbrock uit het hoofdbestuur

van de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront.  1957-1958
  
 123.Jaarverslagen van de werkzaamheden van de Stichting Nationaal Katholiek

Thuisfront.  1951-1956
  
 124.Verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur van de Stichting Nationaal

Katholiek Thuisfront. Met bijlagen.  1952
  
 125.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Stichting Nationaal

Katholiek Thuisfront. Met bijlagen.  1952
  
 126.Stukken betreffende de wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Stichting

Katholiek Thuisfront.  1949
  
 127.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Stichting Nationaal

Katholiek Thuisfront.  1951
  
 128.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Stichting Katholiek

Thuisfront. Met bijlagen.  1950
  
 129.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Stichting Katholiek

Thuisfront van 29 december.  1949
  
 130.Verslag van de bijeenkomst over het vraagstuk van de Katholieke Officieren-

vereeniging. Met bijlagen.  1946
  
 131.Circulaire van het hoofdbureau [van de Stichting Katholiek Thuisfront] houdende

een leidraad voor parochiële afdelingen. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 132.Circulaire van S.J.H. Corman, directeur van de Stichting Katholiek Thuisfront,

inzake het voorstel van mr. A.A.W. Diepenbrock de parochiële afdelingen van deze
stichting gewestelijk te groeperen. Met bijlagen.  1947

  
 133.Stukken betreffende de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront.  1946-1956
  
 134.Brief van het secretariaat van het opera-ensemble Antuma aan mr. A.A.W.

Diepenbrock over opera- en operette-opvoeringen voor militairen. Met bijlagen.
  1946
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 135.Stukken betreffende de Thuisfront-Kerst-Puzzle-wedstrijd.  1946
  
 136.Bulletins voor de gewestelijke commissarissen van de Stichting Nationaal Katholiek

Thuisfront.  [1953]
  
 137.Agenda voor en verslag van de vergadering van het hoofdbestuur van het de

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront van 17 november. Met bijlage.  1951
  
 138.Agenda voor de bestuursvergadering van de Stichting Katholiek Thuisfront van 19

oktober.  1946
  
 139.Verslag van de jaarvergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting

Nationaal Katholiek Thuisfront van 12 juni.  1952
  
 140.Circulaire van de Stichting Katholiek Thuisfront, houdende de inleidingen van de

vergaderingen van gewestelijke besturen van 24 mei, 31 mei en 7 juni.  1947
  
 141.Stukken betreffende de verhouding tussen het aalmoezenierscorps en de Stichting

Nationaal Katholiek Thuisfront.  1954-1955
  
 142.Agenda's voor en verslagen van jaarvergaderingen van de Raad van Toezicht van

de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront.  1953-1955
  
 143.Verslag van de vergadering van het bestuur van de Stichting Katholiek Thuisfront

met de directeuren van de Katholieke Militaire Tehuizen in Nederland van 9
september.  1948

  
 144.Rapport van de commissie belast met de bestudering en uitwerking van een plan

voor een katholieke actie in leger en vloot. Met bijlage.  1947
  
 145.Redevoering van hoofdlegeraalmoezenier mgr.kol. H.J.J.M. van Straelen,

uitgesproken bij de installatie van de Materiële Commissie op 10 april. Met
kanttekeningen.  1951

  
 146.Circulaire "Apostolaat van het goede lied; plan tot oprichting van een Nederlands

Katholiek Muziekuitgeversbureau" van de Stichting Katholiek Thuisfront. Met
kanttekeningen.  z.j.

  
 147.Agenda voor de buitengewone vergadering van de Raad van Toezicht van de

Stichting Katholiek Thuisfront van 9 januari.  1947
  
 148.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Stichting Katholiek

Thuisfront van 5 oktober. Met bijlagen.  1950
  
 149.Agenda voor de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting Nationaal

Katholiek Thuisfront van 6 april. Met bijlage.  1957
  
 150.Verslag van de bijeenkomst van het bestuur van de sectie Geestelijke Verzorging bij

vloot, land- en luchtmacht inzake de aankoop van het gebouw Westerhelling te
Ubbergen als dependance van het vormings- en conferentiecentrum Waalheuvel.
  1957

  
 151.Circulaire van het bestuur van de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront aan de

leden van het hoofd- en dagelijks bestuur van deze stichting inzake declaraties.
  1957

  
 152.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan G.C.J.M. Verbiest, directeur van de

Informatie-Dienst Inzake Lectuur (IDIL).  1947-1953
  
 153.Rapport van de bibliotheekcommissie ingesteld door de gemeenteraad van

Maastricht inzake de maatschappelijke betekenis van winkelbibliotheken.  1948
  
 154.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding van de Katholieke Actie van 27

april. Met bijlagen.  1949
  
 155.Brieven van G.C.J.M. Verbiest, directeur van IDIL, aan mr. A.A.W. Diepenbrock. Met

bijlagen.  1947-1953
  
 156.Circulaires van IDIL. Met kanttekeningen en bijlagen.  1947-1949
  
 157.Stukken betreffende de verhouding van IDIL en de Keuringsraad van de Sint

Vincentiusvereniging, een vereniging met als doelstelling de eigen heiliging van
haar leden te bevorderen door de daadwerkelijke beoefening van de christelijke
naastenliefde.  1947-1949

  
 158.Correspondentie tussen IDIL en mr. E.H.J. Baron van Voorst tot Voorst,

burgemeester van Tilburg, over IDIL's verzoek voor ontruiming van een pand ten
behoeve van haar werkzaamheden.  1949

  
 159.Correspondentie tussen A. Rijnen CSSp., missieprocuur, en mr. A.A.W.

Diepenbrock.  1947-1951
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affiches. Met kanttekening.  1948
 160.Brief van G.C.J.M. Verbiest, directeur van IDIL, aan pastoor M.C. van Rijn over IDIL-  
 161.Brochures #Welk boek een goed boek!# en #Idil en het lectuurprobleem#, gericht

aan de Katholieke Actie in Nederland.  1949
  
 162.Huishoudelijk reglement van IDIL.  z.j.
  
 163.Programmateksten van de KRO-radiouitzendingen "Boekennieuws", houdende

besprekingen van de IDIL-boekenlijst.  z.j.
  
 164.Verslagen van de voorbespreking en vergadering van de Centrale voor Plattelands-

Lectuurvoorziening in Overijssel (CPLO) en de Katholieke Vereniging voor
Lectuurvoorziening in de Provincie Overijssel (KCVLO) van 24 mei.  1948

  
 165.Correspondentie tussen A. Rijnen CSSp., missieprocuur en IDIL.  1947
  
 166.Nota van het landelijk secretariaat van de Katholieke Actie aan de landelijke leiding

inzake de verhouding van IDIL en de Keuringsraad van de Sint
Vincentiusvereniging, een vereniging met als doelstelling de eigen heiliging van
haar leden te bevorderen door de daadwerkelijke beoefening van de christelijke
naastenliefde. Met bijlagen.  1947

  
 167.Rapport van het algemeen secretariaat van de werkgemeenschap Limburg inzake

overheidstoezicht op de Maastrichtse Openbare Leesbibliotheken. Met bijlage.
  1945-1947

  
 168.Verhandeling "Het bibliotheekwezen" van mr. G.J. ten Doeschate.  1947
  
 169.Stukken betreffende het Lectuur-Repertorium van het Algemeen Secretariaat voor

Katholieke Boekerijen (ASKB) en IDIL.  1952
  
 170.Redevoering van G.C.J.M. Verbiest, directeur van IDIL, uitgesproken tijdens de

ochtendvergadering ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van IDIL van 28 april.
  1954

  
 171.Stichtingsbrief van het Katholiek Lectuurcentrum te Amsterdam.  z.j.
  
 172.Stukken betreffende de Stichting Katholieke Film-Actie (KFA), een stichting die

katholieken in een legioen van voorstanders van de goede film wil verenigen.
  1951-1956

  
 173.Lijst van boektitels vermeld in buitenlandse tijdschriften.  1952-[1953]
  
 174.Correspondentie tussen G.C.J.M. Verbiest en het landelijk secretariaat over de

ziekte van mr. A.A.W. Diepenbrock.  1950-1951
  
 175.Stukken betreffende IDIL's begroting voor het abonnementsjaar 1949/1950.  1950
  
 176.Correspondentie tussen G.C.J.M. Verbiest en dr. H.M.M. Fortmann van de

Katholieke Jeugdraad voor Nederland.  1950
  
 177.Correspondentie tussen IDIL en T.M. van Haaren te Eindhoven over de werkwijze

van IDIL.  1949-1950
  
 178.Stukken betreffende de rol van mr. A.A.W. Diepenbrock in IDIL.  1948-1951
  
 179.Verhandeling "I.D.I.L. L'organisation, le But, la Méthode" van IDIL.  [1950]
  
 180.Verslag van de activiteiten gedurende de 24ste jaargang van IDIL.  1960-1961
  
 181.Verslag van de activiteiten gedurende de 25ste jaargang van IDIL.  1961-1962
  
 182.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur van IDIL. Met

bijlagen.  1962-1964
  
 183.Verhandeling "Proeve van een nieuwe handleiding bij de huwelijksinstructie" van

(onbekend).  z.j.
  
 184.Lijst van invitaties voor het zilveren jubileum van IDIL. Met bijlagen.  1962
  
 185.Verslag van de vergadering van jeugdboeken-recensenten van 4 april.  1951
  
 186.Rapporten van het accountantskantoor J. van Beek inzake de controle van de

boekhouding [van IDIL], de balansen en de rekeningen van lasten en baten over
1950 tot en met 1952.  1951-1952

  
 187.Rapport van het accountantskantoor J. van Beek bestemd voor het bestuur van IDIL

inzake de balans per 31 juli 1962 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 1
augustus 1961 tot en met 31 juli 1962.  1963

  
 188.Verslag van de tweede contactbijeenkomst te Utrecht tussen IDIL en het Katholiek

Bibliotheekcentrum van 13 mei.  1963
  
 189.Stukken betreffende IDIL.  1947-1964
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 190.Stukken betreffende een conferentie over de heersende opvattingen inzake IDIL,

georganiseerd door de RK Nederlandsche Boekhandelaren en de
Uitgeversvereeniging Sint Jan.  1951-1953

  
 191.Brieven van G.C.J.M. Verbiest aan H.L.M. Divendal.  1949-1955
  
 192.Brief van G.C.J.M. Verbiest aan de hoofdraad van Sint Vincentiusvereniging over

het toekennen van een subsidie aan IDIL.  1952
  
 193.Circulaires van IDIL aan de Katholieke Keurraad te Tilburg.  1950
  
 194.Rapport van de bisschoppelijke adviescommissie inzake lectuurvoorziening.  1949
  
 195.Correspondentie tussen S.J. Robitsch, secretaris van de Bond van RK Openbare

Leeszalen en Boekerijen in Nederland (RKOLB), en mr. A.A.W. Diepenbrock. Met
bijlagen.  1947

  
 196.Stukken betreffende de Bisschoppelijke Advies-commissie (BA) over de vormen

waarop alle organisaties die op enige wijze de katholieke cultuur dienen door
lectuurvoorziening kunnen samenwerken.  1948-1949

  
 197.Verslag van de besprekingen tussen P.P.J.A. van der Putt, voorzitter van de

RKOLB, S.J. Robitsch, secretaris van de RKOLB, mr. A.A.W. Diepenbrock en D.C.
van Haren van 21 februari.  1947

  
 198.Verslag van de bijeenkomst van de adviescommissie inzake Katholieke

Lectuurvoorziening van 4 februari.  1948
  
 199.Verslag van de vergadering van de Centrale voor Plattelands Lectuurvoorziening in

Overijssel (CPLO) en de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in
de Provincie Overijssel (KCVLO) van 24 mei.  1948

  
 200.Correspondentie met Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht, over katholieke

lectuurvoorziening.  1948
  
 201.Brief van Johannes Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht, over het

vraagstuk van de uitleenbibliotheken.  1948
  
 202.Correspondentie tussen de RKOLB en het aartsbisdom Utrecht over katholieke

lectuurvoorziening.  1948
  
 203.Brief van A. de Wilt SJ, secretaris van de Bisschoppelijke Adviescommissie inzake

lectuurvoorziening, aan Johannes Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht,
over het oprichten van een adviescommissie over lectuurvoorziening. Met bijlage.
  1948

  
 204.Stukken betreffende de Bisschoppelijk Adviescommissie van het Aartsbisdom

Utrecht over lectuurvoorziening.  1948
  
 205.Brief van H.L.M. Divendal aan P.P.J.A. van der Putt, voorzitter van de RKOLB.  1948
  
 206.Brief van de Bisschoppelijke Adviescommissie van het Aartsbisdom Utrecht over

lectuurvoorziening aan Johannes Kardinaal de Jong. Met bijlagen.  1948
  
 207.Artikel "Het vraagstuk der lectuurvoorziening in Nederland" van A. de Wilt SJ,

secretaris van de Bisschoppelijke Adviescommissie van het Aartsbisdom Utrecht,
over Lectuurvoorziening uit #Katholiek Archief# van 10 september. Met
kanttekeningen.  1948

  
 208.Artikel "De situatie der katholieke openbare leeszaal en bibliotheek in deze tijd" van

A. de Wilt SJ, secretaris van de Bisschoppelijke Adviescommissie van het
Aartsbisdom Utrecht, over lectuurvoorziening, bestemd voor #Streven en Tijd#. Met
kanttekeningen en bijlagen.  1936, 1939, 1948

  
 209.Circulaire inzake de rijksbegroting voor 1949 van het Departement van Onderwijs,

Kunsten en Wetenschappen.  1949
  
 210.Stukken betreffende de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en

Bibliotheken. Met kanttekeningen.  1948
  
 211.Brieven van mr. J. Vencken, secretaris van het bestuur van de RKOLB, P.P.J.A. van

de Putt, voorzitter van het bestuur van de RKOLB, en A. de Wilt SJ, secretaris van
de Bisschoppelijke Adviescommissie van het Aartsbisdom Utrecht voor
lectuurvoorziening, aan het bestuur van de RKOLB over het beleid en de
samenstelling van het bondsbestuur.  1948

  
 212.Statuten van de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening. Met

bijlage.  1948
  
 213.Stukken betreffende de Rooms-Katholieke Bond van Lectuurvoorziening ten

Plattelande.  1948
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 214.Gewijzigde stichtingsbrief van IDIL. Met kanttekeningen.  1953
  
 215.Rapport van IDIL inzake de handelingen van de Raad en de Redactie van IDIL

gedurende de jaarlijkse vergadering. Met bijlage.  1953
  
 216.Stukken betreffende de IDIL-boektitelbesprekingen voor de KRO-radio.  1959-1960
  
 217.Rapport van mr. F.M.J. van de Loo, J.L.M.T. Meuwese en mr. J.W.M. Rademaker

inzake desiderata voor IDIL.  1962
  
 218.Circulaires van IDIL, houdende een uiteenzetting over de verhouding tussen IDIL en

de Keurraad voor Jeugdlectuur.  1961
  
 219.Gewijzigde stichtingsbrief van IDIL.  1959
  
 220.Pre-advies inzake het rapport betreffende desiderata voor IDIL, samengesteld uit

opmerkingen van J. Klein, L. van den Ham en F. Verbiest.  1962
  
 221.Verslag van het onderhoud tussen de heren Akkerman, chef onderafdeling

lectuurvoorziening, De Vos, boekhoudexpert en F. Verbiest op het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 februari.  1961

  
 222.Verslag van de bespreking tussen delegaties van het hoofdbestuur en het bestuur

van de afdeling Keurraad van IDIL.  1960
  
 223.Voorlopig rapport van IDIL inzake een enquête, gehouden onder

(IDIL)-medewerkers naar aanleiding van de lezing "De lektuur van de meer
ontwikkelde teenager" van F. Govaart.  [1960]

  
 224.Circulaire van IDIL inzake de onderlinge verhouding tussen het hoofdbestuur van

IDIL en de afdeling Keurraad.  1960
  
 225.Verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur van IDIL. Met bijlagen.

  1953-1962
  
 226.Verslag van de bespreking tussen de KCVLN, de Bond van RK Leeszalen, IDIL en

Sint Jan, RK Boekhandelaren- en Uitgeversvereniging, van 28 januari.  1954
  
 227.Verslag van de vergadering van de IDIL-raad van 12 december.  1956
  
 228.Verslag van de bestuursvergadering van Sint Jan, RK Boekhandelaren- en

Uitgeversvereniging, van 3 november. Met bijlagen.  1953
  
 229.Akte van oprichting van de Stichting Katholiek Archief te Heemstede.  1947
  
 230.Rapport van het accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening

van de Stichting Katholiek Archief over 1955.  1956
  
 231.Rapport van het accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening

van de Stichting Katholiek Archief over 1961.  1962
  
 232.Nota "De gemeentebesturen en de openbare zeden; bestrijding van excessen" van

mr.dr. C.C.A. van Haren, hoofdredacteur van het wekelijkse documentatieblad
#Katholiek Archief#.  z.j.

  
 233.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en J.J.M. Teule, redacteur van het

wekelijks documentatieblad #Katholiek Archief#. Met bijlagen.  1949-1953
  
 234.Brief van H.L.M. Divendal aan dr.ir. F.P.A. Tellegen over de kwestie tussen de

Katholieke Actie en J.J.M. Teule, redacteur van het wekelijks documentatieblad
#Katholiek Archief#. Met bijlagen.  1950

  
 235.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock, mr. P.M.H. van Boven en dr. K.

Smits over het ontslag van J.J.M. Teule, redacteur van het wekelijks
documentatieblad #Katholiek Archief#.  1949-1951

  
 236.Stukken betreffende de kwestie tussen de Katholieke Actie en J.J.M. Teule,

redacteur van het wekelijks documentatieblad #Katholiek Archief#.  1949-1951
  
 237.Rapport van het accountantskantoor Rimmelzwaan inzake de jaarrekening van de

Stichting Katholiek Archief over 1951.  1952
  
 238.Rapport van het accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening

van de Stichting Katholiek Archief over 1950.  1951
  
 239.Nota van (onbekend) inzake karakter en inhoud van het wekelijks documentatieblad

#Katholiek Archief#.  1960
  
 240.Uitnodigingen en agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het

Stichtingsbestuur van #Katholiek Archief#. Met bijlagen.  1949-1962
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wekelijks documentatieblad #Katholiek Archief# van 21 en 28 september 1956.
  1956-1957

 241.Stukken betreffende de kwestie ontstaan naar aanleiding van het verschijnen van
het artikel "Partij van de Arbeid en Humanistisch Verbond" van W. Engelen in het

  
 242.Statuten van de Stichting Katholiek Archief.  1947
  
 243.Brieven aan de redactie van wekelijks documentatieblad #Katholiek Archief#.

  1949-1952
  
 244.Brieven van de redactie van het wekelijks documentatieblad #Katholiek Archief#.

  1948-1951
  
 245.Correspondentie tussen de Noord-Hollandsche Levensverzekering Mij. NV (NHLM)

en mr. A.A.W. Diepenbrock over de 5 mei-viering bij die maatschappij.  1956
  
 246.Stukken betreffende de aanvraag voor en toekenning van de Sint Gregoriusorde

aan mr.dr. C.C.A. van Haren, hoofdredacteur van het wekelijks documentatieblad
#Katholiek Archief# en voorzitter van de RK Woningbouw-vereniging Sint
Willibrordus-vereniging en van de afdeling Wassenaar van de Sint
Adelbertvereniging.  1955-1956

  
 247.Stukken betreffende de vacature voor het bestuurslidmaatschap van de Stichting

Katholiek Archief na het bedanken van mr. P.M.H. van Boven als bestuurslid.  1953
  
 248.Brief van accountantskantoor J. van Rijt aan het bestuur van de Actie "Voor God"

over de kostenberekening van het wekelijks documentatieblad #Katholiek Archief#
voor 1962.  1963

  
 249.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Archief.  1953-1963
  
 250.Ledenlijst van het Sint Ignatiusgilde. Met kanttekeningen.  1951
  
 251.Uitnodigingen voor bijeenkomsten van het Sint Ignatiusgilde. Met bijlagen.

  1944-1954
  
 252.Stukken betreffende convocaties voor bijeenkomsten van het Sint Ignatiusgilde.

  1946-1953
  
 253.Lijst van sprekers en behandelde onderwerpen op bijeenkomsten van het Sint

Ignatiusgilde Haarlem en omstreken.  z.j.
  
 254.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan mr. A.E.M. Povel over de neergang van het

Sint Ignatiusgilde. Met bijlagen.  1947-1948
  
 255.Brieven aan en doorslagen van brieven van het Sint Ignatiusgilde.  1942-1954
  
 256.Verslag van de besprekingen over de katholieke consultatiebureaus voor

huwelijksvoorlichting.  1947
  
 257.Verslagen van de bespreking van dr. Huddleston Slater en dr. Zijerveld met dr.

F.P.A. Tellegen. Met bijlage.  1946
  
 258.Statuten van het Katholiek Cultureel Verband van Dansleeraren San Filippo Neri.

Met bijlagen.  1946-1948
  
 259.Rapport van de Commissie ingesteld door de Raad van de Gereformeerde Kerk te

Eindhoven inzake het dansvraagstuk.  1946
  
 260.Verslag van de vergadering over het dansvraagstuk. Met bijlagen.  1947-1948
  
 261.Stukken betreffende een vergadering over het dansvraagstuk.  1947-1948
  
 262.Programma voor het jaarlijks congres van Katholiek Cultureel Verband van

Dansleeraren "San Filippo Neri".  1950
  
 263.Brieven van het Katholiek Cultureel Verband van Dansleeraren "San Filippo Neri".

  1947-1949
  
 264.Uitnodiging van de Katholiek Cultureel Verband van Dansleeraren San Filippo Neri

voor de gala-avond van het congres van 14 juni.  [1950]
  
 265.Stukken betreffende het Katholiek Cultureel Verband van Dansleeraren San Filippo

Neri.  1946-1949
  
 266.Stukken betreffende retraites in het Heilig Jaar.  1949
  
 267.Stukken betreffende retraites voor huismoeders. Met kanttekeningen.  1947
  
 268.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en R. van Kempen CSsR, superior

van het Sint Clemens Retraitehuis, en W. Randag CSsR, superior van het
Retraitehuis Sint Alphonsus, over een vergadering van diocesane directeuren van
de Katholieke Actie over retraites. Met bijlagen.  1946-1948

  
 269.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en diverse retraitehuizen over een

te organiseren bijeenkomst van leiders van retraitehuizen.  1946-1947
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 270.Stukken betreffende het Interkerkelijk Overleg (IKO).  1946
  
 271.Verslagen van het weekend over de katholieke actie door en voor studenten,

gehouden op 12 en 13 april 1947.  1946-1947
  
 272.Uitnodiging en agenda voor een bijeenkomst ter bespreking van de katholieke actie

onder studenten.  1950
  
 273.Verslagen van de bijeenkomst ter bespreking van de katholieke actie onder

studenten. Met kanttekeningen en bijlagen.  1950
  
 274.Brochure #Catholic Action in the University material for study stimulus for

apostolic work# van de Pamphlet series of the student Pax Romana. Met bijlagen.
  1949

  
 275.Krantenartikelen over het wereldcongres van katholieke studenten in Nederland in

1949.  1947
  
 276.Stukken betreffende het studieweekend "Katholieke Actie, door en voor studenten",

gehouden op 12 en 13 april.  1947
  
 277.Stukken betreffende het verslag van preken en conferenties voor het programma

"Bezinning en Actie, Reddend Christendom" van de KA.  1947-1948
  
 278.Circulaire van mr. A.A.W. Diepenbrock over het program "Bezinning en Actie". Met

kanttekeningen.  1947
  
 279.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan het episcopaat over de predicatie-actie

"Reddend Christendom". Met bijlagen.  1947
  
 280.Schema's van predicaties voor de actie "Reddend Christendom".  [1947]
  
 281.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en pater P. Wesseling CssR over

de predicatie-actie "Reddend Christendom".  1947
  
 282.Stukken betreffende de predicatie-actie "Reddend Christendom".  1947
  
 283.Artikelen over de predicatie-actie "Reddend Christendom".  1947
  
 284.Correspondentie met predikanten over de predicatie-actie "Reddend Christendom".

  1947
  
 285.Stukken betreffende het jaarprogram van de predicatie-actie "Reddend

Christendom".  1947-1948
  
 286.Uitnodiging voor en verslag van de vergadering van de Commissie voor het

Jaarprogram voor Katholiek Nederland. Met bijlagen.  1948
  
 287.Jaarprogramma 1948/1949 onder de titel "Reddend Christendom, versterkt

Godsvertrouwen". Met bijlage.  1948
  
 288.Jaarprogramma's 1948/1949 onder de titel "Reddend Christendom, versterkt

Godsvertrouwen". Met bijlagen.  1948
  
 289.Aankondiging van een bijeenkomst van de subcommissie van het Jaarprogram van

3 maart.  1948
  
 290.Agenda voor en verslagen van de vergadering van de Commissie voor het

Jaarprogram voor Katholiek Nederland van 10 februari.  1948
  
 291.Stukken betreffende het jaarprogram voor Katholiek Nederland.  1948
  
 292.Verslag van de vergadering van de Commissie van het Jaarprogram van 30 maart.

  1950
  
 293.Nota van dr. A.J.M. Cornelissen te Nijmegen inzake de jaarprogramma's van de KA.

  1950
  
 294.Nota van aalmoezenier A.J.L. Verhoeven inzake jaarprogramma's.  [1950]
  
 295.Nota van aalmoezenier A.J.L. Verhoeven, houdende enige suggesties ten aanzien

van het synthetisch program.  [1950]
  
 296.Verslagen van de studiedag over het jaarprogram gehouden op 1 december. Met

kanttekeningen.  1950
  
 297.Redevoeringen van pater dr. Fidentius OFMCap. Met kanttekeningen.  [1950]
  
 298.Stukken betreffende de vergadering van de studiedag van het jaarprogram voor

Katholiek Nederland van 22 april.  1947
  
 299.Stukken betreffende de vergadering van de studiedag van het jaarprogram voor

Katholiek Nederland van 7 mei.  1947
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 300.Stukken betreffende de vergadering van de commissie tot Redactie van de Parochie-

pagina van 13 mei.  1947
  
 301.Stukken betreffende de vergadering van leden van de Katholieke Actie voor de

Vrouw met het dagelijks bestuur van 30 mei.  1947
  
 303.Verslag van de vergadering van de Jaarprogram-commissie van 10 januari 1952.

Met bijlagen.  1951-1952
  
 304-1.Artikel "Contact met de massa" van (onbekend) uit #Nieuwe Haarlemsche Courant#

van 29 juli.  1950
  
 304-2.Stukken betreffende de vergadering van de Jaarprogram-commissie van 16 maart.

  1951
  
 305.Verslag van de vergadering van de Jaarprogram-commissie van 30 maart.  1950
  
 306.Verslag van de besprekingen ter voorbereiding van het jaarprogram van 4 maart.

  1950
  
 307.Brieven van mgr.dr. J.G. Stokman OFM, lid van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal, aan dr.ir. F.P.A. Tellegen over zijn medewerking aan het jaarprogram.
  1947

  
 308.Brochure #Reddend christendom; Jaarprogram 1947-1948 voor Katholiek

Nederland#, opgesteld in samenwerking van de Katholieke Standsorganisaties
Vrouwen- en Jeugdbeweging, door (onbekend). Met aantekeningen.  1947

  
 309.Verslag van de vergadering van de Jaarprogram-commissie van 10 januari.  1952
  
 310.Verslagen van de bijeenkomst van de Jaarprogram-commissie van 8 mei.  1953
  
 311.Jaarprogram "Bouwen aan de vrede". Met kanttekeningen.  1949
  
 312.Verslag van de vergadering van de Jaarprogram-commissie van 24 februari.  1949
  
 313.Stukken betreffende jaarprogramma's.  1946-1953
  
 314.Jaarprogram "Bouwen aan de vrede", te bespreken in de vergadering van de kleine

commissie van het Jaarprogram van 19 januari. Met kanttekeningen.  [1949]
  
 315.Verhandeling "Wij bouwen mee aan de vrede; program van samenwerking der

Jeugd- en Jongerenorganisaties in de Parochiële Katholieke Actiegroepen der
Mannelijke Jeugd" van (onbekend).  z.j.

  
 316.Verslag van de vergadering van de Jaarprogram-commissie van 23 april.  1948
  
 317.Jaarprogram "Strijden voor de vrede; bouwen aan de vrede; dienen van de vrede",

te bespreken op de algemene studiedag van 23 maart.  1949
  
 318.Jaarprogramma "De vrede is het werk van de gerechtigheid" van de Katholieke

Actie bisdom Haarlem in 1949/1950.  [1949]
  
 319.Memorandum over de bespreking met mr. Einthoven aangaande een jegens hem

gevoerde lastercampagne.  1948
  
 320.Uitnodigingen en agenda voor en verslag van de vergadering van de Jaarprogram-

commissie van 16 maart. Met bijlagen.  1951
  
 321.Stukken betreffende jaarprogramma's.  1947-1951
  
 322.Stukken betreffende het Centrum voor Staatkundige Vorming (CSV).  1950-1951
  
 323.Stukken betreffende het congres ter herdenking van het eerste lustrum van het

Centrum voor Staatkundige Vorming, gehouden op 2 september.  1950
  
 324.Rapport van de commissie Engels, ingesteld door het Centrum voor Staatkundige

Vorming, over de verplichte ouderdomsverzekering.  1950
  
 325.Stukken betreffende het Centrum voor Staatkundige Vorming.  1946-1949
  
 326.Uitnodiging voor de vergadering van 2 juni van de werkgroep Meerssen met als

taak het onderzoeken langs welke lijnen de interne coördinatie van het katholieke
volksdeel zich voltrekt en welke rol de Katholieke Actie daarin moet spelen. Met
bijlagen en aantekeningen.  1948

  
 327.Agenda voor de vergadering van de werkgroep Uitbouw Katholieke Actie van 27 en

28 november.  1946
  
 328.Agenda voor de vergadering van de werkgroep Meerssen van 22 en 23 oktober. Met

kanttekening.  1947
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  1948
 329.Verslagen van de besprekingen van de Katholieke Actie-directeuren van 2 en 3 juni.  
 330.Verslag van de vergadering van de werkgroep Uitbouw Katholieke Actie van 18

december. Met kanttekeningen.  1946
  
 331.Verslag van de vergadering van de werkgroep Meerssen van 18 december.  1946
  
 332.Samenvatting van de besprekingen van het directorium van de Katholieke Actie van

6 november.  1947
  
 333.Verslag van de vergadering van het directorium van 16 juli. Met kanttekeningen.

  1946
  
 334.Verhandelingen van het landelijk secretariaat, houdende de conclusies van de

nota's en besprekingen van het directorium waarbij aanwezig de landelijke
voorzitter en landelijke secretaris. Met kanttekeningen.  z.j.

  
 335.Circulaires van A.M. Jansen, directeur van de Katholieke Actie in het Aartsbisdom

Utrecht, en dr.ir. F.P.A. Tellegen aan de werkgroep uit de landelijke leiding van de
Katholieke Actie inzake problemen waar de Katholieke Actie in Nederland mee te
maken heeft. Met kanttekeningen.  [1947]

  
 336.Verhandeling "De Katholieke Actie in het Aartsbisdom Utrecht (schematisch

overzicht over heden en naaste toekomst)" van (onbekend). Met kanttekening.  1946
  
 337.Verhandeling "Katholieke Actie in het Bisdom Haarlem" van H.B.A.M. Kemna,

algemeen secretaris van de Katholieke Actie in het bisdom Haarlem.  z.j.
  
 338.Verhandeling "Katholieke Actie in het Bisdom Haarlem; Organisatorische Opbouw"

van H.B.A.M. Kemna, algemeen secretaris van de Katholieke Actie in het bisdom
Haarlem.  z.j.

  
 339.Stukken betreffende de Katholieke Actie in het bisdom Roermond.  1946-1948
  
 340.Brief van mr. A.A.W. Diepenbrock aan mgr.dr. J.M.J.A. Hanssen, bisschop-

coadjutor van Roermond, over een bespreking met de landelijke directeuren van de
KA.  1948

  
 341.Circulaire van mr. A.A.W. Diepenbrock aan de leden van de werkgroep Meerssen,

houdende een uitnodiging voor de vergadering van de werkgroep op 2 en 3 juni.
  1948

  
 342.Brief van mr. A.A.W. Diepenbrock aan drs. H. Schure over de vergadering van de

werkgroep Meerssen op 2 en 3 juni.  1948
  
 343.Brief van mr. A.A.W. Diepenbrock aan mgr.dr. F.J. Feron, president van het

seminarie te Roermond, over de vergadering van de werkgroep Meerssen op 2 en 3
juni.  1948

  
 344.Brief van mr. A.A.W. Diepenbrock aan W.M. Bekkers, directeur van de KA in het

bisdom 's-Hertogenbosch, over notulen van de werkgroep Meerssen.  1948
  
 345.Rapport van de studiecommissie inzake de Organisatie van de Katholieke Charitas

in Rotterdam.  1948
  
 346.Lijst houdende stellingen over gezinsbezoek, opgesteld door een lid van de

Katholieke Actie.  1947
  
 347.Lijst houdende richtlijnen ten aanzien van de verhouding tussen de Katholieke

Actie en de organisaties in het bisdom Roermond.  1946
  
 348.Brief van mgr.dr. F.J. Feron aan mr. A.A.W. Diepenbrock over de vergadering van

de werkgroep Meerssen op 2 en 3 juni. Met kanttekeningen.  1948
  
 349.Brief van J. Stolkman, secretaris, aan mr. A.A.W. Diepenbrock over de vergadering

van de werkgroep Meerssen op 2 en 3 juni.  1948
  
 350.Brief van W.M. Bekkers, directeur van de Katholieke Actie in het bisdom 's-

Hertogenbosch, aan mr. A.A.W. Diepenbrock houdende een verslag van een
bespreking met prof.dr. J. de Quay, commissaris van de Koningin in de provincie
Noord-Brabant.  1948

  
 351.Stukken betreffende de studiedag van de werkgroep Meerssen, gehouden op 7 juni.

Met kanttekeningen.  1950
  
 352.Verslag van de commissie inzake Herziening van de Bioscoopwet.  1948
  
 353.Stichtingsakte en statuten van de Naamloze Vennootschap Gofilex NV, een

filmdistributie- en exploitatiekantoor.  1939
  
 354.Stukken betreffende Gofilex NV, een filmdistributie- en exploitatiekantoor.

  1939-1949
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 355.Jaarverslag van de KFA uitgebracht aan het episcopaat.  1947
  
 356.Jaarverslag van de KFA aan het episcopaat.  1948
  
 357.Stukken betreffende de KFA.  1946-1952
  
 358.Verhandeling "Moeten de kinderen zelf maar kiezen" van J.J. Suyker.  1939
  
 359.Artikel "Brief aan een zoeker naar de waarheid" van (onbekend) uit #Het Schild#,

jrg. 6, maart.  [1925]
  
 360.Artikel "Godsdienst en wetenschap. Een enquête van #Le Figaro#" van [R.

Voorhout] uit #Het Schild#, jrg. 8.  [1927]
  
 361.Artikel "Gebed en geloof" van dr. F.J. Feron uit #Het Schild#, jrg. 12, augustus.

  1930
  
 362.Artikel "De volmaaktheid van de Katholieke Geloofsleer" van C.F. Pauwels OP uit

#Het Schild#, jrg. 15, augustus.  1933
  
 363.Artikel "De katholieke mensch" van J. Poels uit #Het Schild#, jrg. 13, januari.  1932
  
 364.Artikel "Over bezwaren van andersdenkenden" van A. Visman OP uit #Het Schild#,

jrg. 13, maart.  1932
  
 365.Artikel "Het wezen van het katholicisme" van J.P. Verhaar uit #Het Schild#, jrg. 13,

november.  1931
  
 366.Artikel "Atheïsme in Nederland" van P. Kasteel uit #Het Schild#, jrg. 13, oktober.

  1931
  
 367.Artikel "Rondom het Vaticaans Concilie. Van een ooggetuige" van P. Kasteel uit

#Het Schild#, jrg. 12, maart - april - mei.  1931
  
 368.Artikel "Hoe zien wij Katholieken onze Kerk" van dr. C.F. Pauwels.  z.j.
  
 369.Verhandeling "Katholieke leer over de kerk" van (onbekend).  z.j.
  
 370.Artikelen "Onze vereeniging met Christus" van B. Luyckse OP uit #Het Schild#, jrg.

15, juli.  1933
  
 371.Artikel "Kennen wij met zekerheid de levensgeschiedenis van Christus" van G. van

Noort uit #De Christus. Zijn persoon en Zijn werk#.  z.j.
  
 372.Artikel "Is de Vereering van Heiligenbeelden in strijd met de H. Schrift" van dr. J.

v.d. Ploeg OP uit #Het Schild#, jrg. 18.  [1936]
  
 373.Artikel "De gemeenschap der heiligen" van M.T. Mets uit #Het Schild#, jrg. 8,

december.  1926
  
 374.Artikel "De Historische Jezus in het licht der Romeinsche Bronnen I" van W.A. v.d.

D. (onbekend) uit #Het Schild#, jrg. 15, nr. 4.  1933
  
 375.Artikel "De Historische Jesus in het licht der Romeinsche Bronnen II" van W.A. v.d.

D. (onbekend) uit #Het Schild#, jrg. 15, nr. 5.  [1933]
  
 376.Verhandeling "Christus onze eenige middelaar" van dr. G. van Noort.  z.j.
  
 377.Artikelen "Het kruisoffer en misoffer" en "Christus met ons in de H. Eucharistie"

van G. van Noort uit #Het Schild#, jrg. 6, november. Met kanttekeningen.  1924
  
 378.Verhandeling "Deze taal is hard" van G. van Noort.  z.j.
  
 379.Artikel "Adventisten. Oorsprong en geschiedenis" van A. Roozen uit #Het Schild#,

jrg. 8.  [1926]
  
 380.Artikel "Anthroposophen-Genootschap I. Voorgeschiedenis" van J.P. Verhaar uit

#Het Schild#, jrg. 12.  [1930]
  
 381.Artikel "Het mormonisme" van E. Frank uit #Het Schild#, jrg. 6, nrs. 9, 10 en 11.

  [1924]
  
 382.Artikel "Katholiek-Apostolische Gemeenten" van A. Roozen uit #Het Schild#, jrg. 13,

nr. 1.  [1932]
  
 383.Artikel "De Hersteld-Apostolischen" van A. Roozen uit #Het Schild#, jrg. 13,

augustus.  1931
  
 384.Artikelen "De Heidelbergsche Catechismus" van (onbekend) uit #Het Schild#, jrg.

15.  1933
  
 385.Artikel "Een Protestant over de Internationale Beteekenis der Katholieke Kerk" van

H.T. Mets uit #Het Schild#, jrg. 6, mei.  1925
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 386.Artikel "Pluriformiteit der Waarheid?" van A.T. Seijsenen uit #Het Schild#, jrg. 6,
april.  1925

  
 387.Artikel "Katholicisme en Protestantisme" van V. (onbekend) uit #Het Schild#, jrg. 6,

februari.  1925
  
 388.Artikel "Vaderlandsch Kerkendom-Verscheurdheid van het Protestantisme" van V.

(onbekend) uit #Het Schild#, jrg. 8.  1926-1927
  
 389.Artikel "De Canonieke Boeken van den Bijbel" van (onbekend) uit #Het Schild#, jrg.

8.  1926-1927
  
 390.Artikel "Is de H. Schrift duidelijk" van H.T. Mets uit #Het Schild#, jrg. 8.  1926-1927
  
 391.Artikel "De zaak-Geelkerken Nabeschouwingen" van dr. P. Ruijter uit #Het Schild#,

jrg. 8.  [1926]
  
 392.Verhandeling "Het hedendaags protestantisme. De zoo hoog genoemde

leervrijheid" uit #Het Schild#, jrg. 7.  1926
  
 393.Artikel "Hoe oordeelt de Kerk over hen die ter goeder trouw dwalen" van H.T. Mets

uit #Het Schild#, jrg. 8.  1926
  
 394.Artikel "Moderne zielzorg. De moderne religieuze mensch" uit #Apologetisch

Leven#, jrg. 10, juli.  1934
  
 395.Artikel "Karl Barth" van J. Lammertse Lzn uit #Het Schild#, jrg. 18.  [1936]
  
 396.Artikel "Bekeeringen in Engeland" van A. Janssens uit zijn boek #Anglicaanse en

Protestantsche Bekeerlingen#.  1933
  
 397.Artikel "Karl Adams over Friedrich Heiler. Is Heiler een 'Sendbate Roms'?" van A.R.

(onbekend) uit #Het Schild#, jrg. 15, juli.  1933
  
 398.Artikel "Erasmus: Katholiek, Hervormer of Rationalist" van K. Lautenschutz uit #Het

Schild#, jrg. 12, nrs. 6, 7 en 8.  [1930]
  
 399.Artikel "Maria Middelares en Medeverlosseres" van J.J. v.d. Tempel OP uit #Het

Schild#, jrg. 13, augustus.  1931
  
 400.Artikel "Maria Middelares en Medeverlosseres" van C. Friethoff OP uit #Het Schild#,

jrg. 13.  1932
  
 401.Artikel "De Mariavereering als versterkingsbewijs voor de Waarheid der Katholieke

Kerk" van W. Arts MSC uit #Het Schild#, jrg. 5, september.  1923
  
 402.Artikel "Wat Goethe zegt van de Sacramenten der Katholieke Kerk" van H.T. Mets

uit #Het Schild#, jrg. 6, mei.  1925
  
 403.Redevoeringen "De bekrompenheid van het katholiscisme" van dr. E.

[Brongersma]. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 404.Artikel "Beteekenis van den priester voor de niet-katholieken" van A.E. Boers uit

#Het Schild#, jrg. 7.  1925
  
 405.Artikel "Hoe dacht de Christelijke Oudheid over den Paus" van A. Metz OC uit #Het

Schild#, jrg. 7.  1925
  
 406.Artikel "Katholiscisme en Pausschap. Een merkwaardige polemiek" van P. Kasteel

uit #Het Schild#, jrg. 7.  1925
  
 407.Artikel "De Pauselijke Onfeilbaarheid" van D. Huurdeman uit #Het Schild#, jrg. 6.

  1924
  
 408.Artikel "Hoe Katholieken gelooven" van H.T. Mets uit #Het Schild#, jrg. 7.  1925
  
 409.Verhandeling "Christus met ons in de H. Eucharistie" van (onbekend).  z.j.
  
 410.Artikel "Had Jezus Broeders en Zusters. Wat leert ons hierover de H. Schrift?" van

(onbekend) uit #Het Schild#, jrg. 8.  1926
  
 411.Artikel "Is het kloosterleven anti-schriftuurlijk. Een protestantsche misvatting" van

L.J. van de Br. jr. (onbekend) uit #Het Schild#, jrg. 8.  1926
  
 412.Artikel "Bijbel en Leergezag. Een gewijzigde, protestantsche opvatting" van V.

(onbekend) uit #Het Schild#, jrg. 8.  1926
  
 413.Artikel "Wat dunkt U van den Christus. Wat niet-Katholieken antwoorden" van R.

(onbekend) uit #Het Schild#, jrg. 8.  1926
  
 414.Artikel "De katholieke Gebedsopvatting" van J.P. Verhaar uit #Het Schild#, jrg. 15.

  1933
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

- september.  1924
 415.Artikel "Waarheid en Zekerheid" van A.T. Seijsener uit #Het Schild#, jrg. 6, augustus  
 416.Artikel "Ultramontanisme" van J.D.J. Aengenent uit #Het Schild#, jrg. 7.  1925
  
 417.Artikel "Het Moderne Soefisme. Leider en beweging" van K. Steur uit #Het Schild#,

jrg. 30.  1940
  
 418.Inhoudsopgave van de "map 32 [Herencongregatie]" van (onbekend).  z.j.
  
 419.Jaarverslag van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg,

een overlegbureau tussen de katholieke standsorganisaties en de Katholieke Actie.
  1948

  
 420.Jaarverslag van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg.

  1949
  
 421.Jaarverslag van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg.

  1950
  
 422.Jaarverslag van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg.

Met bijlage.  1951
  
 423.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en mr. R.W.J.A. Witte, secretaris

van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg.  1951
  
 424.Rapport van de commissie ingesteld door het Katholiek Bureau voor

Maatschappelijk en Cultureel Overleg inzake financiële gezinslasten. Met bijlage.
  1950

  
 425.Stukken betreffende de oprichting van de Katholieke Vereniging van Ouden van

Dagen.  1949-1950
  
 426.Brief van mr. R.W.J.A. Witte, secretaris van het Katholiek Bureau voor

Maatschappelijk en Cultureel Overleg, over de gedemobiliseerde militairen uit
Indonesië.  1950

  
 427.Stukken betreffende de Actie 1950 ten bate van Katholieke Gemeenschapswerk.

  1950
  
 428.Circulaire van prof. H. Boelaars CSsR en prof.dr. J.A. Schelleken OP houdende de

richtlijnen inzake de zondagsheiliging bij gelegenheid van streekbeurzen,
tentoonstellingen, fancy-fairs en dergelijke. Met bijlage.  1950

  
 429.Stukken betreffende de Documentatiecommissie, ingesteld door het Katholiek

Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg.  1950
  
 430.Rapport van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg inzake

het probleem van de gezinsvakantie.  1950
  
 431.Brochure van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg

inzake standsorganisaties. Met bijlagen.  1949-1950
  
 432.Circulaires en brieven van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel

Overleg.  1949-1953
  
 433.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan het Katholiek Bureau voor

Maatschappelijk en Cultureel Overleg.  1949-1952
  
 434.Correspondentie tussen L.J.M. van den Berk en mr. A.A.W. Diepenbrock over een

voordracht over het communisme en het Sovjet-Russische bestuur in de Sovjet-
zone van Duitsland.  1949

  
 435.Rapport van de studiecommissie inzake de Bedrijfskadertraining (BKT).  z.j.
  
 436.Rapport van de commissie ingesteld door de Algemene Katholieke

Werkgeversvereniging, de Katholieke Arbeidersbeweging en het Landelijk
Curatorium voor RK Scholen voor Maatschappelijk Werk inzake de sociale
werk(st)ers in de onderneming en over de personeelsvereniging.  1949

  
 437.Rapport van prof.dr. J.A. Schellekens OP inzake het houden van tentoonstellingen

en dergelijke op zondagen.  1949
  
 438.Verslagen van de vergaderingen van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en

Cultureel Overleg. Met bijlagen.  1948-1954
  
 439.Nota voor het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg bestemd

voor mr. A.A.W. Diepenbrock. Met aantekening.  [1949]
  
 440.Verslag van de werkzaamheden van de Raad van Overleg voor Sociaal-

Economische aangelegenheden over 1958.  1959
  
 441.Brieven van mr. P.J.M. Aalberse, secretaris van de Stichting Katholiek

Maatschappelijk Beraad, aan mr. A.A.W. Diepenbrock.  1958
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 442.Verslag van de vergadering van het Katholiek Cultureel Beraad van 28 april.  1955
  
 443.Nota van mr.dr. J.C.M. Ongering, secretaris van het Katholiek Bureau voor

Maatschappelijk en Cultureel Overleg, inzake de Nationale Stichting Mens en
Samenleving.  1955

  
 444.Nota van mr.dr. J.C.M. Ongering, secretaris van het Katholiek Bureau voor

Maatschappelijk en Cultureel Overleg, inzake de Nederlandse organisatie van
buitenlandse hulpverlening.  1955

  
 445.Nota van mr.dr. J.C.M. Ongering, secretaris van het Katholiek Bureau voor

Maatschappelijk en Cultureel Overleg, inzake de viering van de bevrijding.  1955
  
 446.Circulaire van E. van Iersel, aalmoezenier van de arbeid, inzake een artikel in #De

Tijd# betreffende de confrontatie met geloofsafval.  1951
  
 447.Nota "Vijf jaar katholiek bureau voor maatschappelijk en cultureel overleg" van

dr.ir. F.P.A. Tellegen.  1952
  
 448.Eindrapport van de commissie Persoonlijksheids- en Beroepsvorming van het

Fabrieksmeisje.  1952
  
 449.Circulaires houdende reacties op het rapport "Vijf jaar katholiek bureau voor

maatschappelijk en cultureel overleg" van dr.ir. F.P.A. Tellegen.  1952
  
 450.Nota van mr.dr. J.C.M. Ongering, secretaris van het Katholiek Bureau voor

Maatschappelijk en Cultureel Overleg, inzake de Studiedienst Katholiek Bureau.
  1952

  
 451.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van het Katholiek Bureau

voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg van 27 september.  1951
  
 452.Stukken betreffende vergaderingen van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk

en Cultureel Overleg.  1953-1954
  
 453.Correspondentie met mr. R.W.J.A. Witte, secretaris van het Katholiek Bureau voor

Maatschappelijk en Cultureel Overleg.  1951
  
 454.Verslag van de vergadering van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en

Cultureel Overleg van 22 juli.  1953
  
 455.Jaarverslag van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg

over 1950.  1951
  
 456.Jaarverslag van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg

over 1951.  1952
  
 457.Verslagen van vergaderingen van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en

Cultureel Overleg. Met bijlagen.  1953-1954
  
 458.Verslag van het Voorlichtings-Congres van de Katholieke Sociale Organisaties

inzake het communisme.  z.j.
  
 459.Rapport van de commissie Gezinszorg van het Katholiek Bureau voor

Maatschappelijk en Cultureel Overleg over de taak van de standsorganisaties bij de
maatschappelijke gezinszorg.  1948

  
 460.Rapport van de, bij besluit van 6 september, gevormde commissie ad hoc,

uitgebracht aan de landelijke leiding van de Katholieke Actie, inzake een actie tot
verbetering van de zeden en levensgewoonten.  1946

  
 461.Rapport "Gehuwde vrouwelijke arbeidskrachten in de fabriek" van mr. R.W.J.A.

Witte, secretaris van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel
Overleg.  1947

  
 462.Stukken betreffende het anti-communistische congres van 26 april.  1948
  
 463.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van het Katholiek Bureau

voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg.  1946-1948
  
 464.Jaarverslag van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg

over 1946.  z.j.
  
 465.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van het Katholiek Bureau

voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg van 8 oktober.  1947
  
 466.Brief van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg aan

Johannes Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht, over de exploitatie van
gemeenschapsoord Drakenburgh. Met bijlage.  1947
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dat gemeenschapsoord.  1947
 467.Brief van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg aan het

bestuur van het Katholiek Gemeenschapsoord Drakenburgh over de exploitatie van
  
 468.Brieven van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg.

Incidenteel met aantekeningen.  1946-1948
  
 469.Brieven aan het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg.

  1946-1948
  
 470.Stukken betreffende de verhouding tussen de Aartsdiocesane Raad van Overleg en

de standsorganisaties KAB, Katholieke Middenstandsbond, ABTB, Algemene
Katholieke Werkgeversvereniging, Werknemende Middenstand, Sint
Adelbertusvereniging, Katholieke Actie in het Aartsbisdom Utrecht, de
Vrouwengemeenschap en de Diocesane Jeugdraad.  1947

  
 471.Stukken betreffende het woonruimte-vraagstuk.  1947
  
 472.Verhandeling "Een methode van geestelijke leiding voor mannen" van P.

Schoonebeek. Met bijlage.  1946
  
 473.Verslag van de vergadering van de commissie Studie en Vorming van de Landelijke

Katholieke Actie van 24 mei.  1949
  
 474.Verslag van de vergadering van de commissie Studie en Vorming van de Landelijke

Katholieke Actie van 7 maart.  1946
  
 475.Stukken betreffende de kwestie rond de auteur A. Kuyle (pseud. van L.M.A.

Kuitenbouwer), die door de Centrale Eereraad voor de Letterkunde een verbod tot
publiceren kreeg opgelegd.  1945-1948

  
 476.Redevoering van mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem, uitgesproken bij

gelegenheid van de plechtige inwijding van het Diocesaan Bureau voor Katholieke
Actie te 's-Gravenhage en de uitvaardiging van nieuwe richtlijnen voor de
Katholieke Actie in het bisdom Haarlem op 13 januari.  1947

  
 477.Stukken betreffende de omzetting van de Vereniging Katholiek Comité van Actie

"Voor God" in de Stichting Landelijke Katholieke Actie.  1947-1948
  
 478.Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Landelijke Katholieke Actie.

  1945-1947
  
 479.Aantekeningen van mr. A.A.W. Diepenbrock gemaakt op vergaderingen van de

landelijke leiding.  1946-1951
  
 480.Stukken betreffende het tijdschrift #Katholieke Digest#.  1947
  
 481.Stukken betreffende de Stichting Landelijke Katholieke Actie.  1947
  
 482.Stukken betreffende de Katholieke Nederlandsche Dagblad Pers (KNDP).  1946-1950
  
 483.Financieel verslag van het Katholiek Nederlandsch Persbureau (KNP) over de

maanden januari tot en met juni.  1948
  
 484.Verslag van de secretaris van het bestuur en van de hoofdredacteur van het KNP

over het tweede kwartaal.  1948
  
 485.Verslag van de secretaris van het bestuur en van de hoofdredacteur van het KNP

over het derde kwartaal.  1948
  
 486.Plan van mr. W. Huijnen van het bureau mr. J.W.M. Huijnen te 's-Gravenhage over

het in het leven roepen van een stichting tot subsidiëring van katholieke pers-
organisaties en -acties.  [1948]

  
 487.Verslag van de vergadering van de commissie ingesteld door het bestuur van de

KNDP en de KNJK ter bestudering van het plan van mr. W. Huynen tot financiering
van organisaties en acties op het gebied van het katholiek perswezen van 28
augustus.  1948

  
 488.Nota van mr. W. Huijnen, secretaris van het bestuur van het KNP, inzake de

reorganisatie van het persbureau op commerciële basis. Met bijlage.  1948
  
 489.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van het KNP.  1947-1948
  
 490.Verslag van de besprekingen van de Internationale Unie van Katholieke

Persbureaus (INCAP) van 9 tot en met 12 augustus.  1948
  
 491.Stukken betreffende de Stichting KNP.  1946
  
 492.Jaarverslag van de KNP over 1947. Met bijlage.  1948
  
 493.Stukken betreffende begrotingen van het KNP.  1946-1949
  
 494.Brieven aan het KNP.  1946-1948
  
 495.Brieven van het KNP. Met bijlagen.  1946-1948
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 496.Uitnodiging en agenda voor en verslag van de vergadering van aandeelhouders van

het KNP van 24 juni.  1953
  
 497.Balans en verlies- en winstrekening van het KNP over 1956. Met bijlage.  1957
  
 498.Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van het KNP van 8

september.  1958
  
 499.Jaarverslag van de directie van de KNP over 1954. Met bijlage.  1955
  
 500.Uitnodiging en agenda voor en verslag van de vergadering van aandeelhouders van

het KNP van 8 mei.  1952
  
 501.Stukken betreffende de aandeelhoudersvergadering van het KNP van 12 december.

  1951
  
 502.Notulen van de liquidatie-vergadering van de Stichting Katholiek Nederlands

Persbureau in verband met de oprichting van de Naamloze Vennootschap Katholiek
Nederlands Persbureau.  1951

  
 503.Brieven aan het KNP.  1949-1954
  
 504.Jaarrekeningen van het KNP over 1948, 1949 en 1950, opgesteld door

Accountantskantoor Nijst en Co te 's-Gravenhage.  1950-1952
  
 505.Brieven van het KNP.  1949-1953
  
 506.Memorandum van de secretaris van het bestuur inzake omvorming van het KNP in

een naamloze vennootschap.  1950
  
 507.Verslag van de vergadering van het KNP met directeuren van katholieke dagbladen

van 12 juli.  1950
  
 508.Nota van de secretaris van het KNP inzake de financiën over de maanden januari tot

en met april.  1950
  
 509.Verslag van de gezamenlijke vergadering van het bestuur van de Stichting KNP en

de Raad van Commissarissen van de NV Katholiek Nederlands Persbureau in
oprichting van 6 december inzake het opgaan van de stichting in de NV.  1950

  
 510.Rapport van de commissie Kolkman, houdende voorstellen inzake de toekomstige

rechtsvorm en financiering van het KNP.  1950
  
 511.Verslag van de vergadering van het KNP met directeuren van katholieke dagbladen

van 12 juli.  1950
  
 512.Begroting voor het eerste boekjaar van het KNP als naamloze vennootschap.  [1950]
  
 513.Begroting van het KNP voor de maanden januari tot en met juni 1950.  1949
  
 514.Verslag van de besprekingen, gevoerd door de secretaris van het bestuur, de

hoofdredacteur en de geestelijke raadsman met de directeuren en
hoofdredacteuren van het KNP.  1949

  
 515.Statistisch verslag van het KNP over de maanden april tot en met juni.  1949
  
 516.Statistisch verslag over de afdeling Binnenlandse Dienst van het KNP over de

maanden januari tot en met maart.  1949
  
 517.Financieel verslag van het KNP inzake de inkomsten en uitgaven over de maanden

januari tot en met juni.  1949
  
 518.Verslagen en financiële overzichten van het KNP.  1948-1950
  
 519.Verslag van de bespreking van KNP-correspondenten te Brussel over de

nieuwsvoorziening uit Rome en Vaticaanstad gehouden op 26 en 27 augustus.
  1949

  
 520.Rapport van E.M. Barbaise en H.B.A.M. Kemma inzake de activiteiten van de Union

Internationale des Agences Catholiques de Presse (INCAP).  [1950]
  
 521.Rapport inzake de taal en functionering van het KNP.  [1948]
  
 522.Convocaties voor vergaderingen van het bestuur van het KNP.  1948-1951
  
 523.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van het KNP.  1948-1953
  
 524.Rapport van de commissie van Hoofdredacteuren en het plan tot reorganisatie van

het KNP, opgesteld door het bestuur van het KNP.  [1948]
  
 525.Correspondentie tussen G.J.A. Bomans, auteur, en mr. A.A.W. Diepenbrock over

een door Bomans te ontwerpen puzzle-wedstrijd en een door hem te schrijven
artikel. Met bijlagen.  1949
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 526.Stukken betreffende het KNP.  1952-1960
  
 527.Rapport van de commissie Schure-Diepenbrock-Stroeken-Heijen inzake de

reorganisatie van het KNP.  1949
  
 528.Circulaire van het KNP inzake de uitgifte van certificaten ten behoeve van een

garantiefonds.  [1950]
  
 529.Circulaire van het bestuur van het KNP aan de directies van de katholieke

dagbladen inzake de omvorming van de Stichting KNP in een naamloze
vennootschap. Met bijlage.  1950

  
 530.Circulaires van mr. J.W.M. Huijnen, secretaris van het bestuur van de Stichting

Katholiek Nederlandsch Persbureau, aan de leden van het bestuur inzake het
overzicht van inkomsten en uitgaven over de maanden januari tot en met augustus.
  1950

  
 531.Stukken betreffende de liquidatie-vergadering van de Stichting KNP.  1951
  
 532.Statistisch verslag over de maanden januari tot en met maart.  1950
  
 533.Prospectus van mr. J.W.M. Huijnen, secretaris van het bestuur van de Stichting

Katholiek Nederlandsch Persbureau, inzake de uitgifte van aandelen ten behoeve
van de op te richten NV Katholiek Nederlandsch Persbureau.  1950

  
 534.Stukken betreffende het plan tot reorganisatie van het KNP.  [1949]
  
 535.Verhandeling "L'information religieuse dans les journause Catholiques" van

H.B.A.M. Kemna.  z.j.
  
 536.Verslagen van de vergadering van het bestuur van het KNP met de directies van de

katholieke dagbladen op 9 november.  1949
  
 537.Begroting van inkomsten en uitgaven voor het eerste boekjaar van de op te richten

NV Katholiek Nederlandsch Persbureau. Met bijlage.  1950
  
 538.Verslag van de vergadering van het bestuur van het KNP van 6 oktober. Met bijlage.

  1950
  
 539.Verslag van de vergadering van het bestuur van het KNP van 27 juni.  1950
  
 540.Circulaire van het KNP inzake de uitgifte van 75 aandelen ad f. 1.000,- nominaal.

  [1950]
  
 541.Verslag van een bespreking van het bestuur van het KNP met een delegatie van het

bestuur van de KNDP en een commissie uit de landelijke leiding van de Katholieke
Actie van 29 maart.  1950

  
 542.Circulaire van het secretariaat over een beslissing van de aartsbisschop inzake

hulpverlening aan gezinnen waarvan de man of kostwinner in het buitenland
werkzaam is.  1943

  
 543.Verslagen van de vergaderingen van het bestuur van het KNP.  1949-1950
  
 544.Convocatie voor en verslag van de vergadering van het bestuur van het KNP van 8

februari.  1950
  
 545.Circulaire van mr. J.W.M. Huijnen, secretaris van het bestuur van de Stichting

Katholiek Nederlandsch Persbureau, inzake de Stichting (in oprichting) Heilig Jaar
Actie ten bate van Katholiek Gemeenschapswerk te 's-Hertogenbosch.  1950

  
 546.Uitnodigingen en agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van

de NV Katholiek Nederlands Persbureau.  1953
  
 547.Verslag van de vergadering van het bestuur van het KNP van 31 oktober.  1949
  
 548.Convocatie voor de vergadering van het bestuur van het KNP van 23 november.

  1949
  
 549.Rapport van H. Kemna, hoofdredacteur van het KNP, inzake besprekingen te Rome

over de instelling van een Romeinse dienst voor de verschillende katholieke
persbureaus.  1949

  
 550.Stukken betreffende het KNP.  1948-1954
  
 551.Stukken betreffende het wetsontwerp op de zweminrichtingen.  1946-1947
  
 552.Stukken betreffende het periodiek #Vliegend Blad Friesland#.  1947-1948
  
 553.Verslag van de vergadering van de redactie van #Actio Catholica# van 10 december.

  1953
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  1953
 554.Verslag van de vergadering van de redactie van #Actio Catholica# van 2 november.  
 555.Verslag van de vergadering van de redactie van #Actio Catholica# van 28

september.  1953
  
 556.Verslag van de vergadering van de redactie van #Actio Catholica# van 2 november.

  [1953]
  
 557.Nota van (onbekend) inzake #Actio Catholica#.  z.j.
  
 558.Stukken betreffende boekbesprekingen door #Actio Catholica#.  1949-1952
  
 559.Verslagen van vergaderingen van de redactie van #Actio Catholica#.  z.j.
  
 560.Verhandeling "De geestelijke grondslagen van de moderne zielzorg" van dr. M.

Smits van Waesberghe SJ. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 561.Stukken betreffende het boek #Onrust in de zielzorg#, een bundel van artikelen van

diverse auteurs, eerder gepubliceerd in #Actio Catholica#. Met aantekeningen.
  1950-1954

  
 562.Stukken betreffende de redactie van #Actio Catholica#.  1949-1953
  
 563.Lijsten van abonnees op #Actio Catholica#. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 564.Verslag van de vergadering van de redactie van #Actio Catholica# van 14 mei.  1954
  
 565.Uitnodigingen en agenda's voor vergaderingen van de redactie van #Actio

Catholica#. Met bijlage.  1947-1949
  
 566.Verslagen van vergaderingen van de redactie van #Actio Catholica#.  1947-1951
  
 567.Verslag van de vergadering van de redactie van #Actio Catholica# van 18

september.  1947
  
 568.Nota's inzake een vernieuwing van #Actio Catholica#. Met bijlagen.  1948
  
 569.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan de redactie van #Actio Catholica#.

  1947-1948
  
 570.Brief van J.H.A. Vermeulen, redactiesecretaris van #Actio Catholica#, over de

redactievergadering van 18 maart.  1948
  
 571.Lijst houdende namen van redactieleden van #Actio Catholica#. Met aantekeningen.

  z.j.
  
 572.Lijst houdende stellingen over het gezinsbezoek door leden van de Katholieke

Actie.  1947
  
 573.Stukken betreffende #Actio Catholica#.  1953-1955
  
 574.Verhandeling "Cultuurdragen en leidinggeven" van dr.ir. F.P.A. Tellegen.  1952
  
 575.Verhandeling "Natuur en techniek" van prof. B.A.M. Barendse OP.  z.j.
  
 576.Verhandeling "Techniek en religie" van prof.dr. W. Luypen OESA.  z.j.
  
 577.Redevoering "Cultuurdragen en leidinggeven", uitgesproken door dr.ir. F.P.A.

Tellegen tijdens de studiedagen van de Sint Adelbert-Vereniging van 9 en 10 mei.
  1952

  
 578.Verhandeling "Rangstanden en 'leidende' stand" van dr. F.J.C.J. Nuyens.  z.j.
  
 579.Redevoering "De eigen aard der techniek", uitgesproken door dr.ir. F.P.A. Tellegen

tijdens het wijsgerig weekend te Eindhoven van 11 en 12 oktober.  1952
  
 580.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding met de diocesane

hoofdbesturen van 23 maart.  1949
  
 581.Verslag van de vergadering van de Jaarprogramcommissie van 23 april. Met bijlage.

  1948
  
 582.Verslag van de vergadering van de Jaarprogramcommissie van 24 februari.  1949
  
 583.Jaarprogram voor 1949/1950 te bespreken op de algemene studiedag van de

Katholieke Actie van 23 maart. Met bijlage.  1949
  
 584.Uitnodiging voor de vergadering van de Jaarprogramcommissie van 24 februari.

Met bijlage.  1949
  
 585.Uitnodigingen en agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Actie

Centrum tot Verbetering der Zeden.  1946-1949
  
 586.Circulaires van H.L.M. Divendal houdende schema's voor ouderavonden over

opvoeding en voorlichting.  1949
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 587.Verhandeling "Plan ter bestrijding der onzedelijkheid" van A. Duijnstee.  1946
  
 588.Uitnodiging en agenda voor en verslag van de vergadering van het Actie Centrum

tot Verbetering der Zeden van 29 januari. Met bijlagen.  1948
  
 589.Agenda voor en verslag van de vergadering van het Actie Centrum tot Verbetering

der Zeden van 3 december. Met bijlagen.  1947
  
 590.Uitnodiging en agenda voor de vergadering van het Actie Centrum tot Verbetering

der Zeden van 18 september. Met bijlagen.  1947
  
 591.Agenda voor de vergadering van het Actie Centrum tot Verbetering der Zeden van

10 oktober. Met bijlage.  1947
  
 592.Rapport inzake een actie tot verbetering der zeden, uitgebracht door de bij besluit

van 6 september gevormde commissie ad hoc.  1946
  
 593.Verslag van de vergadering van het Actie Centrum tot Verbetering der Zeden van 24

juli.  1947
  
 594.Verslag van de vergadering van het Actie Centrum tot Verbetering der Zeden van 15

april.  [1948]
  
 595.Brieven aan het Actie-Centrum tot Verbetering der Zeden.  1946-1948
  
 596.Stukken betreffende het Actie Centrum tot Verbetering der Zeden.  1946-1947
  
 597.Stukken betreffende het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming.  1947-1949
  
 598.Stukken betreffende de Zomer-actie van de KA.  1947-1948
  
 599.Stukken betreffende de zendingen van diverse artikelen aan het Nederlands

episcopaat.  1947-1951
  
 600.Stukken betreffende het Centraal Instituut ter Behandeling van Sociologische en

Sociaal-pedagogische en Sociaal-psychologische Problemen van de Moderne
Zielzorg.  1948

  
 601.Stukken betreffende tentoonstellingen voor het gezin. Met aantekeningen.  1947
  
 602.Stukken betreffende de Hervormde Raad van Kerk en Gezin.  1947-1948
  
 603.Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Centrale voor

Beroepskeuzevoorlichting.  1956-1958, 1960-1962
  
 604.Statuten van de Katholieke Centrale voor Beroepskeuzevoorlichting (KCB).  z.j.
  
 605.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Katholieke Centrale

voor Beroepskeuzevoorlichting (KCB) van 2 oktober.  1956
  
 606.Verslag van de vergadering van de KCB-commissie voor de LO en VGLO van 3

oktober.  1956
  
 607.Verslag van de vergadering van KCB-commissie voor de beroepenvoorlichting op

ULO en VHMO van 2 oktober.  1956
  
 608.Verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het Curatorium van

het KCB. Met bijlage.  1954
  
 609.Lijst van kandidaten voor het voorzitterschap van het KCB.  z.j.
  
 610.Verslag van de vergadering van het Curatorium van het KCB van 28 maart.  1956
  
 611.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van het KCB.  1956
  
 612.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van het KCB van 25 februari.

  1956
  
 613.Verslag van het onderhoud van het KCB met de KAJ van 31 januari.  [1956]
  
 614.Jaarverslag van het KCB over 1955.  [1956]
  
 615.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van het KCB van 26 april.

  1956
  
 616.Verslag van de vergadering van het Curatorium van het KCB van 4 mei.  1956
  
 617.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van het KCB van 4 mei.  1956
  
 618.Agenda voor de vergadering van het Curatorium van het KCB van 28 maart.  1956
  
 619.Circulaire van het dagelijks bestuur van het KCB aan de leden inzake de

vergadering van het Curatorium van 28 maart.  1956
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 620.Stukken betreffende het Internationaal Beroepskeuzecongres en Seminar van 7 tot
en met 16 september.  z.j.

  
 621.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van het KCB van 3 juli.  1956
  
 622.Verslag van het onderhoud van vertegenwoordigers van het KCB op het

departement van Sociale Zaken over subsidiëring van het beroepskeuzewerk van 26
augustus.  1949

  
 623.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur en het Curatorium van het

KCB. Met bijlagen.  1948-1953
  
 624.Verslag van de oprichtingsvergadering van het KCB van 9 december.  1948
  
 625.Circulaire van het KCB inzake het functioneren van een katholieke organisatie van

beroepskeuzevoorlichting in Nederland.  [1948]
  
 626.Verslag van de nabespreking van het onderhoud van vertegenwoordigers van het

KCB op het Departement van Sociale Zaken van 26 augustus.  1949
  
 627.Verslag van de voorbespreking van het KCB ter voorbereiding van het onderhoud

op het Departement van Sociale Zaken van 26 augustus.  1949
  
 628.Verslag over de oprichtingsvergadering van de Federatie van de Katholieke

Beroepskeuze-bureaux in Nederland van 31 augustus.  1949
  
 629.Lijst van rijksarbeidsbureaus. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 630.Jaarverslag van het KCB over 1951 en 1952.  1953
  
 631.Rapport van het RK Bureau voor School- en Beroepskeuze te Amsterdam.  [1948]
  
 632.Stukken betreffende financiële aangelegenheden van het KCB. Met bijlagen.

  1949-1954
  
 633.Verhandeling van de Ecole d'Orientation et d'Education Professionnelles. Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 634.Correspondentie tussen de Centrale van RK Bureaux voor Beroepskeuze in

Nederland en het episcopaat.  1949
  
 635.Stukken betreffende het contact tussen het KCB en diverse katholieke organisaties.

  1947-1950
  
 636.Rapporten van het KCB inzake voorlichting bij beroepskeuze.  1948
  
 637.Statuten en huishoudelijk reglement van de Stichting Centraal Comité van

Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze.  1948
  
 638.Stukken betreffende de Centrale voor Beroepsoriëntering in België.  1948
  
 639.Uitnodiging en agenda voor de vergadering van het dagelijks bestuur van 25

november.  1953
  
 640.Circulaire van het KCB inzake beroepskeuze. Met bijlage.  z.j.
  
 641.Adres van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij

Beroepskeuze aan de minister van Sociale Zaken betreffende de organisatie van de
beroepskeuzevoorlichting in Nederland. Met bijlage.  1948

  
 642.Jaarverslag van het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant over 1947. Met

kanttekeningen.  1948
  
 643.Jaarverslag van het RK Bureau voor School- en Beroepskeuze over 1948.  1949
  
 644.Brief van mag.dr. J.G. Stokman OFM, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

aan H.L.M. Divendal over de positie van de Katholieke Centrale Voor Beroepskeuze
(KCVB).  1948

  
 645.Brief van J.J. Vissers, directeur van het Centraal Bureau Katholieke

Kinderbescherming, aan de studie commissie inzake Katholieke Beroepskeuze-
voorlichting over de noodzaak van katholieke beroepskeuze.  1948

  
 646.Brief van mag.dr. J.G. Stokman OFM, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

aan H.L.M. Divendal met een nieuwe tekst voor de beginselverklaring van het KCVB.
Met aantekening.  1948

  
 647.Jaarverslag van de KCB over 1953.  [1954]
  
 648.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de KCB van 2 maart.

  1954
  
 649.Verslag van de vergadering van het Curatorium van het KCB van 2 maart.  1954
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 650.Uitnodiging en agenda voor de vergadering van het Curatorium van het KCB van 2
maart. Met kanttekeningen.  1954

  
 651.Akte van oprichting van het KCB.  1951
  
 652.Verslag van de tweede vergadering van het KCB van 14 december.  1951
  
 653.Agenda voor de vergadering van het Curatorium van het KCB van 19 januari.  1952
  
 654.Verslag van de eerste vergadering van het dagelijks bestuur van het KCB van 27

juli.  1951
  
 655.Verslag van de eerste vergadering van het Curatorium van het KCB van 26 juli.

  1951
  
 656.Lijst houdende de namen van leden van het Curatorium van het KCB.  z.j.
  
 657.Stukken betreffende de KCB.  1948-1954
  
 658.Uitnodiging en agenda voor de vergadering betreffende beroepskeuzevoorlichting

van 20 februari. Met bijlagen.  1948
  
 659.Verslag van de oprichtingsvergadering van het KCB van 7 december.  1948
  
 660.Brief van prof.dr. F.J.T. Rutten aan H.L.M. Divendal over beroepskeuzevoorlichting.

  1948
  
 661.Stukken betreffende de Paasloterij, gehouden door de KA.  1948
  
 662.Stukken betreffende de Paasloterij 1949, gehouden door de KA.  1948-1949
  
 663-665.Stukken betreffende de Paasloterij, gehouden door de KA.  1950

Bevat 3 stukken
  
  663.1950
  
  664.1951 (eerste deel).  1951
  
  665.1951 (tweede deel).  1951
  
 666.Jaarverslag van de Bijzondere Raad van de Sint Vincentiusvereniging over 1947.

  [1948]
  
 667.Verslag van de vergadering van de Hoofdraad van de Sint Vincentiusvereniging van

21 april. Met bijlage.  1949
  
 668.Verslag van de vergadering van de Hoofdraad van de Sint Vincentiusvereniging van

9 juni. Met bijlage.  1949
  
 669.Circulaire van de Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal Caritatief Terrein

inzake de coördinatie van de sociaal-caritatieve zorg.  1948
  
 670.Notulen van de Hoofdraad van de Sint Vincentiusvereniging van 14 oktober. Met

bijlage.  1948
  
 671.Verslag van de vergadering van de Hoofdraad van de Sint Vincentiusvereniging van

22 oktober.  1949
  
 672-675.Verslagen van de vergaderingen van de Hoofdraad van de Sint

Vincentiusvereniging.  1949-1951
Bevat 4 stukken

  
  672.1949, 22 december.  1949
  
  673.1 juli.  1950
  
  674.15 april.  1950
  
  675.18 februari.  1951
  
 676.Uitnodiging voor de vergadering van de Hoofdraad van de Sint

Vincentiusvereniging van 28 april.  1951
  
 677.Verslag van de vergadering van de Hoofdraad van de Sint Vincentiusvereniging van

17 februari.  1951
  
 678.Uitnodiging voor en verslag van de vergadering van de Hoofdraad van de Sint

Vincentiusvereniging van 26 januari.  1952
  
 679.Verslag van de vergadering van de Hoofdraad van de Sint Vincentiusvereniging van

6 juli.  1951
  
 680.Verslag van de vergadering van de Hoofdraad van de Sint Vincentiusvereniging van

21 december.  1950
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 681-684.Verslagen van vergaderingen van de Hoofdraad van de Sint Vincentiusvereniging.
  1952-1953
Bevat 4 stukken

  
  681.3 mei.  1952
  
  682.19 juli.  1952
  
  683.20 december.  1952
  
  684.28 maart.  1953
  
 685.Verslag van de vergadering van de Hoofdraad van de Sint Vincentiusvereniging van

16 december.  1948
  
 686.Stukken betreffende de bijeenkomst van de Sint Vincentiusvereniging en de KA van

5 en 6 juni.  1948
  
 687.Circulaires "Richtlijnen waarvan kan worden uitgegaan bij de regeling van de

verhouding en samenwerking tussen de KA en de Sint Vincentiusvereniging" van
(onbekend).  z.j.

  
 688.Stukken betreffende de nationale eeuwherdenking van de sterfdag van F. Ozanam,

stichter van de Sint Vincentiusvereniging.  1953
  
 689.Stukken betreffende de Sint Vincentiusvereniging.  1947-1953
  
 690.Stukken betreffende het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk.  1952-1957
  
 691.Stukken betreffende het Nationale Beraad Katholieke Actie Mannelijke Jeugd.

  1947-1956
  
 692.Stukken betreffende de Nationale Studiedagen van de Katholieke Actie voor de

Vrouw van 12 en 13 maart.  1957
  
 693.Jaarverslag van de Katholieke Actie voor de Vrouw. Met kanttekeningen.  1955
  
 694.Uitnodiging voor en programma van de jaarlijkse contactdagen van de Katholieke

Actie Vrouwen in het bisdom Breda van 5 en 6 juni.  1957
  
 695.Uitnodiging en agenda voor de vergadering van de landelijke leiding van de KA van

14 september.  1956
  
 696.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en M. v.d. Linden, secretaresse

van de landelijke leiding van de Katholieke Actie van de Vrouw.  1956-1957
  
 697.Stukken betreffende het Filmplan Jan Hin.  1947-1948
  
 698.Stukken betreffende de beroepskerstening bij notarissen.  1950
  
 699.Circulaires inzake de beroepskerstening van leraren.  1950
  
 700.Verslag van de bijeenkomst van 31 maart en 1 april. Met bijlagen en kanttekeningen.

  1950
  
 701.Stukken betreffende het weekend voor de katholieke studenten van het NOIB. Met

kanttekeningen.  1950
  
 702.Stukken betreffende het weekend van RK notariaat-studenten van 22 en 23 april.

Met kanttekeningen.  1950
  
 703.Circulaire "Over beroepskerstening burgemeester".  1950
  
 704.Stukken betreffende het weekend voor RK advocaten van 24 en 25 juni.  1950
  
 705.Stukken betreffende de beroepskerstening van de rechterlijke macht.  1950
  
 706.Stukken betreffende de lerarenweekends inzake beroepskerstening.  1950
  
 707.Circulaires van de Vereniging van Katholieke Ambtenaren aan Openbare Leeszalen

en Bibliotheken. Met bijlage en kanttekeningen.  1950
  
 708.Stukken betreffende de Nederlandse RK Bond van Ziekenverplegenden.  1950
  
 709.Verslagen van het weekend van architecten van 29 en 30 september 1950. Met

bijlage.  1951
  
 710.Stukken betreffende het weekend van de RK dierenartsen van 30 september en 1

oktober.  1950
  
 711.Stukken betreffende de weekendbijeenkomst van de rechterlijke macht van 20 en 21

oktober.  1950
  
 712.Stukken betreffende de studiedag over inhoud en methodiek van de vorming van

leden van parochiële Katholieke Actie-groepen, gehouden op 24 oktober.  1950
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 713.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen inzake de kerstening van het beroepsleven van

ingenieurs.  1950
  
 714.Stukken betreffende de bijeenkomst inzake de beroepskerstening van notarissen en

kandidaat-notarissen van 28 en 29 oktober.  1950
  
 715.Circulaires van M.W.B. Kuypers inzake het onderwijs als onderdeel van de

christelijke opvoeding.  1950
  
 716.Uitnodiging voor de weekend-bijeenkomst van leraren van 13 en 14 januari 1951.

Met bijlage.  1950-1951
  
 717.Stukken betreffende de beroepskerstening van journalisten. Met kanttekeningen.

  1950
  
 718.Verslag van de derde bijeenkomst van de Katholieke Architectengroep van 23 en 24

februari. Met bijlage.  1951
  
 719.Stukken betreffende de geplande bijeenkomst van notarissen en kandidaat-

notarissen van 24 en 25 februari.  1951
  
 720.Uitnodiging voor de bijeenkomst over beroepskerstening van 21 en 22 februari.

  1951
  
 721.Brieven van dr.ir. F.P.A. Tellegen aan de leden van de centrale werkgroep voor

Beroepskerstening van Leraren. Met bijlagen.  1951
  
 722.Brieven van dr.ir. F.P.A. Tellegen aan mr. A.A.W. Diepenbrock en de directrices van

leeszalen en hun assistenten over een te houden bespreking over gesprekstechniek
door directrices van leeszalen en assistenten. Met bijlagen.  1950-1951

  
 723.Lijst houdende adressen voor de weekend-bijeenkomst inzake beroepskerstening

van 21 en 22 april. Met bijlage.  1951
  
 724.Adreslijst van RK advocaten in Nederland. Met bijlage.  1951
  
 725.Stukken betreffende de bijeenkomst van journalisten van 22 en 23 juni.  1951
  
 726.Stukken betreffende de bijeenkomst van architecten van 29 en 30 juni.  1951
  
 727.Stukken betreffende het Initiatiefcomité tot Beroepskerstening.  1951
  
 728.Stukken betreffende het beroepskersteningswerk onder katholieke notarissen en

kandidaat-notarissen.  1951
  
 729.Stukken betreffende de centrale werkgroep Beroepskerstening van Leraren.  1951
  
 730.Stukken betreffende de Werkgemeenschap Beroepskerstening Theologen.  1951
  
 731.Stukken betreffende de beroepskerstening van architecten.  1951
  
 732.Stukken betreffende het weekend van studenten betreffende de student en de kerk,

gehouden op 9, 10 en 11 november.  1951
  
 733.Stukken betreffende de beroepskerstening van leraren.  1951
  
 734.Stukken betreffende de bijeenkomst inzake beroepskerstening voor R.K. notariële

studenten gehouden op 1 en 2 december.  1951
  
 735.Stukken betreffende de bijeenkomsten inzake beroepskerstening van RK artsen

gehouden op 8 en 9 december.  1951
  
 736.Stukken betreffende de bijeenkomsten van RK dierenartsen inzake de

beroepskerstening.  1951
  
 737.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen inzake de verdiepingsdagen voor echtparen.

  1949
  
 738.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen.  1952
  
 739.Lijst van boektitels opgesteld door mr. A.A.W. Diepenbrock betreffende geloofsleer,

heiligenleven, huwelijk en gezin, innerlijk leven en apostolaat en liturgie. Met
bijlage.  1951

  
 740.Stukken betreffende propaganda voor de verdiepingsdagen voor echtparen.  1951
  
 741.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 10 tot en

met 13 februari.  1950
  
 742.Gebeden voor echtparen, uitgesproken tijdens de bezinningsdagen voor

echtgenoten.  z.j.
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

17 april.  1950
 743.Stukken betreffende verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 14 tot en met  
 744.Brief van drs. H.J.M. van der Ven aan mr. A.A.W. Diepenbrock over de

verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 7 tot en met 10 augustus.  1950
  
 745.Brieven van bezoekers van de verdiepingsdagen voor echtparen aan mr. A.A.W.

Diepenbrock houdende reacties op de verdiepingsdagen.  1952
  
 746.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 13 tot en

met 16 oktober.  1950
  
 747.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 16 tot en

met 19 februari.  1951
  
 748.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 30 maart

tot en met 2 april.  1951
  
 749.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 15 tot en

met 18 juni.  1951
  
 750.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 14 tot en

met 17 september.  1951
  
 751.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 23 tot en

met 26 november.  1951
  
 752.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 7 tot en

met 10 maart.  1952
  
 753.Lijst van deelnemende echtparen aan de verdiepingsdagen voor echtparen,

gehouden van 6 tot en met 9 februari. Met kanttekeningen.  1953
  
 754.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 12 tot en

met 15 december.  1952
  
 755.Lijst met namen van echtparen deelnemend aan de verdiepingsdagen voor

echtparen, gehouden van 6 tot en met 9 november. Met kanttekeningen.  1953
  
 756.Lijst met namen van deelnemende echtparen aan de verdiepingsdagen voor

echtparen, gehouden van 10 tot en met 13 oktober.  1952
  
 757.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 18 tot en

met 21 april 1953.  1952-1953
  
 758.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 5 tot en

met 8 juni.  1953
  
 759.Circulaire "Dagindeling van de verdiepingsdagen voor echtparen" van (onbekend).

  z.j.
  
 760.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen.  1939, 1951-1954
  
 761.Circulaire "Wat mag de kerk verwachten van de middelbare school?" van H. Picard

MSC.  [1952]
  
 762.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen inzake de beroepskerstening voor ingenieurs.

  1950
  
 763.Stukken betreffende de beroepskerstenings-bijeenkomst voor RK apothekers

gehouden op 2 en 3 mei.  1952
  
 764.Stukken betreffende de beroepskerstenings-bijeenkomst voor de Vereniging De

Katholieke Nederlandse Dagbladpers.  1952
  
 765.Verslag van de bijeenkomst van de katholieke architectengroep gehouden op 25 en

26 januari.  1952
  
 766.Stukken betreffende de beroepskerstenings-bijeenkomst van RK notarissen en

kandidaat-notarissen gehouden op 1 en 2 maart.  1952
  
 767.Circulaire van (onbekend) houdende reacties van leden van de Katholieke

Architectengroep op vragen van prof. C. Barendse OP.  1952
  
 768.Stukken betreffende de beroepskerstenings-bijeenkomst van architecten gehouden

op 17 en 18 oktober. Met kanttekeningen.  1952
  
 769.Stukken betreffende de studiedagen van de Sint Adelbert-Vereniging, gehouden op

24 en 25 oktober.  1952
  
 770.Verslag van de gedachtenwisseling van het Katholiek Actie-weekend voor

studenten, gehouden op 7, 8 en 9 november. Met bijlage.  1952
  
 771.Verslag van de bijeenkomst van de architectengroep gehouden op 9 en 10 januari.

  1953
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 772.Stukken betreffende de beroepskerstenings-bijeenkomst voor RK notarissen en

kandidaat-notarissen gehouden op 28 februari en 1 maart 1953.  1952-1953
  
 773.Uitnodiging voor de bijeenkomst voor leden van de Katholieke Artsenvereniging

gehouden op 21 en 22 februari. Met bijlage.  1953
  
 774.Uitnodiging van de bijeenkomst voor RK Leraren en Leraressen in Nederland

gehouden op 21 en 22 maart. Met bijlage.  1953
  
 775.Stukken betreffende de samenkomst van katholieke burgemeesters van de

bisdommen Utrecht en Haarlem gehouden op 22 en 23 april.  1953
  
 776.Stukken betreffende de bijeenkomsten van architecten gehouden op 1 en 2 mei.

  1953
  
 777.Stukken betreffende de bijeenkomst van architecten gehouden op 3 en 4 juli.  1953
  
 778.Verslag van de bijeenkomst van de Katholieke Architectengroep gehouden op 22 en

23 januari. Met bijlage.  1954
  
 779.Boekenlijst samengesteld door het team Beroepskerstening betreffende

christendom en cultuur, christelijk humanisme, laïcologie, lekenspiritualiteit, de
leek en de stand van volmaaktheid, priesterschap van de leken, lekenapostolaat en
beroep. Met bijlage.  1954

  
 780.Stukken betreffende de beroepskersteningsbijeenkomsten van de architectengroep.

  1954
  
 781.Stukken betreffende de bijeenkomst voor gediplomeerde verpleegsters gehouden

op 29 en 30 mei.  1954
  
 782.Uitnodiging voor de bijeenkomst voor RK leden van de Rechterlijke Macht

gehouden op 19 en 20 december. Met bijlage.  1952
  
 783.Uitnodiging voor de bijeenkomst voor leden van de Vereniging De Katholieke

Nederlandse Dagblad Pers en anderen gehouden op 30 en 31 januari. Met bijlagen.
  1952

  
 784.Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep Leraren gehouden op 16 januari. Met

bijlage.  1952
  
 785.Stukken betreffende de bijeenkomsten over beroepskerstening voor RK artsen.

  1951-1952
  
 786.Stukken betreffende de studiedagen van de Sint Adelbert-Vereniging, gehouden op

9 en 10 mei.  1952
  
 787.Verslagen en recollecties van de bezinningsdagen van dierenartsen, gehouden op 4

en 5 april.  1952
  
 788.Stukken betreffende verdiepingsdagen voor echtparen.  1953-1956
  
 789.Stukken betreffende verdiepingsdagen en beroepskersteningsbijeenkomsten.  1948
  
 790.Stukken betreffende de enquête over leken-spiritualiteit, georganiseerd door de

commissie van Studie en Vorming van de KA.  1948
  
 791.Stukken betreffende de studiedag over kerstening van beroepsleven, gehouden op

24 februari.  1948
  
 792.Stukken betreffende de KA in bedrijven.  1947-1948
  
 793.Stukken betreffende de studiedag over bedrijfskernen, gehouden op 12 december.

  1947
  
 794.Stukken betreffende het beroepskerstenings-weekend van notarissen, gehouden op

23 en 24 oktober.  1948
  
 795.Verslag "Ondernemingskernen in het mijnbedrijf" van E. Beel, aalmoezenier. Met

bijlage.  1948
  
 796.Stukken betreffende het weekend voor RK dierenartsen, gehouden op 20 en 21

november.  1948
  
 797.Verhandelingen van dr.ir. F.P.A. Tellegen inzake een plan voor een tweede

studiedag over ondernemingskernen voor de KA, georganiseerd door de landelijke
leiding.  1948

  
 798.Stukken betreffende de bijeenkomst van RK Directeuren van Nijverheidsscholen

gehouden op 18 en 19 december.  1948
  
 799.Stukken betreffende beroepskerstening van leraren in het ambachtschool-

onderwijs.  1949
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 800.Stukken betreffende het beroepskersteningsweekend van notarissen, gehouden op

15 en 16 januari.  1948
  
 801.Stukken betreffende het beroepskersteningsweekend voor RK notariaat-

studerenden, gehouden op 5 en 6 februari.  1948-1949
  
 802.Stukken betreffende het studieweekend van dekenale werkers, gehouden op 12 en

13 februari.  1948
  
 803.Brieven van dr.ir. F.P.A. Tellegen aan de bezoekers van het weekend "Eerste

Ronde", over de beroepskerstening van het notariaat in 1948, over de
beroepskersteningsweekends. Met bijlage.  1949

  
 804.Stukken betreffende het beroepskersteningsweekend voor ingenieurs, gehouden

op 5 en 6 maart.  1949
  
 805.Stukken betreffende het studieweekend "Kerstening van het beroepsleven" voor

katholieke werkgevers, gehouden op 18 en 19 maart.  1949
  
 806.Stukken betreffende het tweede weekend voor ingenieurs ten behoeve van de

kerstening van hun beroepsleven.  1949
  
 807.Stukken betreffende de beroepskerstening van RK advocaten.  1949
  
 808.Stukken betreffende de bijeenkomst van advocaten gehouden op 10 februari 1949.

  1948-1949
  
 809.Stukken betreffende de beroepskerstening van RK leraressen en leraren.  1950
  
 810.Stukken betreffende verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 10 tot en met

13 oktober.  1949
  
 811.Stukken betreffende het beroepskersteningsweekend van notarissen, gehouden op

22 en 23 oktober.  1949
  
 812.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, gehouden van 28 tot en

met 31 oktober.  1949
  
 813.Stukken betreffende de studiedagen voor RK dierenartsen, gehouden op 19 en 20

november.  1949
  
 814.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen, voorzitter, inzake de verdiepingsdagen voor

echtparen.  1949
  
 815.Stukken betreffende de bijeenkomst van de landelijke leiding van de KA met

vertegenwoordigers van beroepsgroepen over het werk en kerstening van het
beroepsleven gehouden op 28 december 1949.  1949-1950

  
 816.Lijst houdende de namen van deelnemers aan een bijeenkomst over

beroepskerstening voor werkgevers gehouden op 6 en 7 december.  1949
  
 817.Formulier houdende het verzoek een plaatsbewijs te zenden voor de

protestbetogingen op 14 februari tegen de arrestatie van kardinaal Mindszenty. Met
kanttekeningen.  z.j.

  
 818.Stukken betreffende liturgische albums.  1947-1948
  
 819.Stukken betreffende de Katholieke Bond Voor het Gezin.  1948-1958
  
 820.Stukken betreffende het gebed "In tijden van geloofsvervolging" van (onbekend).

  1948
  
 821.Stukken betreffende de internationale brochure #De Katholieke Actie in Nederland#.

  1948
  
 822.Stukken betreffende de RK Politiebond Sint Michaël te Enschede inzake kerstening

van het beroepsleven.  1948-1949
  
 823.Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratiestichting.  1948-1951
  
 824.Stukken betreffende de schriftelijke cursus ter voorbereiding op het huwelijk.

  1947-1949
  
 825.Stukken betreffende de kritiek op de vertaling van de schriftelijke cursus ter

voorbereiding op het huwelijk in het Nederlands.  1947-1951
  
 826.Stukken betreffende de actie "Het Offervuur".  1948
  
 827.Stukken betreffende het Algemeen Secretariaat van de Heilige Familie.  1948-1951
  
 828.Stukken betreffende Pax Christi.  1948-1951
  
 829.Stukken betreffende de verloofdencursus van de KA.  1947-1948
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 830.Programma's en cursusmateriaal voor de verloofdencursus georganiseerd door de

KA.  1942-1943
  
 831.Stukken betreffende het protest tegen de nationalisatie der scholen in Hongarije.

  1948
  
 832.Stukken betreffende het comité Vrienden van de Zonnebloem.  1948-1950
  
 833.Stukken betreffende de inzamelingsactie voor de noodlijdenden in Duitsland en

Oostenrijk, gehouden van 25 oktober tot en met 1 november.  1948
  
 834.Verhandeling "Die Katholische Aktion und ihre Organisationsform" van mr. A.A.W.

Diepenbrock. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 835.Redevoering "Wesen und Arbeit der Katholischen Aktion in den Niederlanden" van

dr.ir. F.P.A. Tellegen, uitgesproken in december.  1948
  
 836.Brieven aan en doorslagen van brieven van het secretariaat van de KA. Met

aantekeningen.  1948-1950
  
 837.Uitnodiging voor de Duitse Katholiekendagen, gehouden van 29 augustus tot en

met 3 september. Met bijlagen.  1950
  
 838.Stukken betreffende het artikel "Waarom zijn de Duitsers thans nog in Holland zo

gehaat" van (onbekend).  [1948]
  
 839.Stukken betreffende de 73ste Duitse Katholiekendag. Met kanttekeningen.  1949
  
 840.Stukken betreffende de Nachtelijke aanbidding door mannen.  1948
  
 841.Programma voor het bezoek van afgevaardigden van de Katholieke Actie aan het

aartsdiocees Keulen.  1948
  
 842.Stukken betreffende het bezoek van A. Drenker van de uitgeverij J.P. Bachem te

Keulen aan Nederland.  1949
  
 843.Verhandeling "Die katholische Aktion in Deutschland" van R. Gatzweiler.  1948
  
 844.Stukken betreffende het bezoek van een afvaardiging van de KA aan het Diocesane

Comité van de Katholikenausschüsse van het aartsbisdom Keulen.  1948
  
 845.Circulaire "De Katholieke Kerk in Nederland" van (onbekend).  z.j.
  
 846.Stuk houdende personalia van Kurt Schumacher, Duits socialist.  z.j.
  
 847.Aantekeningen van (onbekend) over het katholicisme in Duitsland.  [1948]
  
 848.Stukken betreffende bouwpastoors in het aartsbisdom Utrecht en de bisdommen

Roermond, Breda, Haarlem en 's-Hertogenbosch.  1948
  
 849.Stukken betreffende de kwestie omtrent het gezinsweekblad #Omhoog#.  1948
  
 850.Stukken betreffende de verering van Maria. Met aantekeningen.  1948-1951
  
 851.Stukken betreffende het Internationaal Comité ter Verdediging van de Christelijke

Beschaving.  1948-1949
  
 852.Stukken betreffende de actie "Kardinaal Mindszenty".  1949
  
 853.Stukken betreffende het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI).  1949-1951
  
 854.Verslag van het studieweekend KA/KASKI, gehouden op 17 en 18 juni.  1950
  
 855.Memorandum van de KASKI inzake de berekening van de behoefte aan zitplaatsen

voor de zes verwoeste RK Parochiekerken te Rotterdam naar de toestand van vóór
mei 1940.  1951

  
 856.Stukken betreffende het Heilig Jaar.  1950
  
 857.Stukken betreffende de bisschoppelijke adviescommissie op sociaal-charitatief

terrein. Met bijlagen.  1948
  
 858.Stukken betreffende het vraagstuk omtrent de schadelijkheid van beeldromans.

  1949
  
 859.Rapport van de studie-commissie Kamperen inzake de Kampeerwetgeving.  1950
  
 860.Stukken betreffende de Katholieke Jeugdraad.  1950-1951
  
 861.Stukken betreffende de verspreiding en vertaling van de Vastenbrief.  1949
  
 862.Verslag van de bijeenkomst van de Contact-Commissie van de Godsdienstige

Verenigingen met de KA gehouden op 30 mei. Met bijlage.  1949
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 863.Verslag van de bijeenkomst van de KA met de Contact-Commissie van de
Godsdienstige Verenigingen gehouden op 8 juli.  1949

  
 864.Verslag van de directeurendagen van de Heilige Familie, gehouden in de

bisdommen Roermond, Haarlem en 's-Hertogenbosch in de eerste helft van het jaar.
  1949

  
 865.Convocatie voor de gezamenlijke bijeenkomst van de Contact-commissie van de

Godsdienstige Verenigingen met de vijf diocesane priester-directeuren van de KA
gehouden op 30 mei.  1949

  
 866.Verhandeling "Commentaar op de apostolische constitutie 'Bis saeculari die' over

de Maria-Congregaties" van dr. Calasanctius OFMCap.  1948
  
 867.Circulaire "Apostolische constitutie over de Maria-Congregatie; Pius Bisschop

Dienaar der dienaren Gods ter eeuwige gedachtenis" van (onbekend). Met
kanttekeningen.  z.j.

  
 868.Stukken betreffende de contactcommissie der Godsdienstige Verenigingen.  1949
  
 869.Stukken betreffende de L'Anneau d'Or beweging, een speciale huwelijks- en

gezinsbeweging.  1948-1958
  
 870.Stukken betreffende het vraagstuk van de lekenspiritualiteit.  1949
  
 871.Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Sportbond.  1949
  
 872.Stukken betreffende de reis naar Frankrijk van C. Barendse OP inzake een studie

van de Action Catholique Indépendente.  1949-1950
  
 873.Stukken betreffende NV Staalwerken "De Maas".  1949
  
 874.Stukken betreffende het Comité Pro Palestina dat aangesloten is bij de pauselijke

hulpactie voor Palestina en opgericht onder auspiciën van het hoofdbestuur van
het Apostolaat der Hereniging.  1949

  
 875.Stukken betreffende de bijeenkomst van de Fédération Internationale des Hommes

Catholiques van april 1957.  1956-1957
  
 876.Stukken betreffende Unum Omnes.  1955-1959
  
 877.Stukken betreffende Unum Omnes.  1952-1957
  
 878.Verslag van de studiedagen over de Provinciale Opbouworganen, gehouden op 10

en 11 januari.  1950
  
 879.Stukken betreffende de studiedagen inzake het katholieke standpunt ten aanzien

van de Provinciale Opbouworganen, gehouden op 12 en 13 juli 1948.  1947-1948
  
 880.Stukken betreffende de studiedag voor de Provinciale Opbouw Organen, gehouden

op 13 en 14 juni.  1951
  
 881.Stukken betreffende de Provinciale Opbouworganen.  1949-1951
  
 882.Verslag van de bijeenkomst van katholieke dierenartsen gehouden op 29 en 30

september.  1956
  
 883.Verslag van de bijeenkomst van de RK Leden van de Rechterlijke Macht gehouden

op 29 en 30 maart.  1957
  
 884.Verslag van de bijeenkomst van directeuren van Nijverheidsscholen gehouden op 9

november.  1956
  
 885.Verslag van de bijeenkomst van notarissen inzake beroepskerstening gehouden op

17 en 18 november.  1956
  
 886.Verhandeling "Hoe ik mezelf als leraar zie" van drs. P. van Lent.  1957
  
 887.Verhandeling "De researchwerker en zijn beroep" van (onbekend).  z.j.
  
 888.Verslag van de zesde bijeenkomst van de Werkgroep voor Beroepskerstening voor

Theologen gehouden op 3 april.  1952
  
 889.Verslag van de vierde bijeenkomst van de Werkgemeenschap Beroepskerstening

voor Theologen gehouden op 13 oktober.  1951
  
 890.Nota "Over de behoefte der Katholieke Actie aan dogmatische (ascetische en

ethische) voorlichting ten behoeve van het werk: kerstening van beroepsleven" van
dr.ir. F.P.A. Tellegen.  1951

  
 891.Verslag van de beroepskersteningsweekenden. Met bijlage.  [1954]
  
 892.Verslag van de derde bijeenkomst van de Werkgemeenschap Beroepskerstening

voor Theologen gehouden op 15 november.  1951
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 893.Verslag omtrent de activiteiten der RK veterinaire studenten gedurende het

studiejaar 1950-1951.  [1951]
  
 894.Boekenlijst van de RK veterinaire studenten te Utrecht. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 895.Verslag van de tweede bijeenkomst van de Werkgemeenschap Beroepskerstening

voor Theologen gehouden op 18 oktober.  1951
  
 896.Verslag van de bijeenkomst betreffende beroepskerstening in het algemeen

gehouden op 11 april.  1950
  
 897.Verslag van de bijeenkomst van de Werkgemeenschap Beroepskerstening voor

Theologen gehouden op 20 september.  1951
  
 899.Statuten van de stichting DIT is Leven. Met bijlagen en kanttekeningen.  1951-1952
  
 900.Verslag van de bijeenkomst over DIT is Leven gehouden op 23 januari.  1951
  
 901.Verhandeling "Geen andere kans; verantwoording van een beweging" van P.

Wesseling CSsR.  [1950]
  
 902.Verslag van de bijeenkomst over de beweging DIT is Leven gehouden op 16

november.  1950
  
 903.Stukken betreffende de beweging DIT is Leven.  1950-1951
  
 904.Stukken betreffende de Academische Leken Missie Actie (ALMA).  1950
  
 905.Stukken betreffende de propaganda voor kerkenbouw.  1950-1952
  
 906.Stukken betreffende het Pax Romana Congres, gehouden in augustus.  1950
  
 907.Lidmaatschapskaart van de Pax Romana van mr. A.A.W. Diepenbrock. Met bijlage.

  1953
  
 908.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding gehouden op 25 juli.  1951
  
 909.Stukken betreffende de stichting Culturele Dienst die beschikt over een commissie

van erkend katholieke deskundigen, welke culturele programma's keurt.  1950-1952
  
 910.Stukken betreffende de Beweging van de Witte Roos.  1951
  
 911.Stukken betreffende de Rozenkrans-actie.  1951
  
 912.Nota van dr.ir. F.P.A. Tellegen inzake de stand van de KA met betrekking tot haar

werk op landelijk niveau. Uitgebracht voor persoonlijk gebruik van de leden van de
landelijke leiding. Met bijlagen.  1950-1951

  
 913.Stukken betreffende de Nederlandse Gidsen Beweging. Met kanttekeningen.  1951
  
 914.Stukken betreffende het Heilige Maria Gorett Fonds te Assen.  1951-1952
  
 915.Stukken betreffende het congres over het lekenapostolaat in Nederland.  1952
  
 916.Stukken betreffende de commissie voor Buitenkerkelijken van de Sint

Willibrordvereniging.  1952-1954
  
 917.Stukken betreffende mr. H.E.R. Rhodius, auteur van het boek #Limitation de

Naissance et Moral Chrétien#. Met aantekeningen.  1951-1952
  
 918.Stukken betreffende het Theologenteam voor Huwelijk en Gezin.  1953-1954
  
 919.Verslagen van vergaderingen van het Theologenteam Huwelijk en Gezin en van

vergaderingen Huwelijkstheologie. Met bijlagen.  1951-1952
  
 920.Boekenlijsten over huwelijk en gezin. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 921.Stukken betreffende reacties op verdiepingsdagen.  1951-1952
  
 922.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en mgr. A.M. Jansen en mr. L.C.

Baas. Met bijlagen.  1951-1952
  
 923.Verhandeling "Maagdelijkheid en celibaat in het priesterleven" van (onbekend).  z.j.
  
 924.Stukken betreffende het Werkcomité Onderzoek Huwelijk en Gezin.  1959-1960
  
 925.Stukken betreffende de cursus tot voorbereiding op het huwelijk. Met

kanttekeningen.  [1950]
  
 926.Stukken betreffende de gezinscursus.  [ca. 1950]
  
 927.Artikelen van diverse auteurs bestemd voor #Het Gezinsboek#. Met bijlagen.  [ca.

1950]
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Diepenbrock, over huwelijk en gezin. Met kanttekeningen.  1952-1955
 928.Programmateksten van radiocauserieën gehouden voor de KRO door mr. A.A.W.  
 929.Gedicht "Trouwen" van M. van der Plas. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 930.Stukken betreffende de rondreizende tentoonstelling over katholieke

gezinsgebruiken.  1947
  
 931.Stukken betreffende de huwelijks- en gezinstentoonstelling.  1947-1950
  
 932.Stukken betreffende het Werkcomité Onderzoek Huwelijk en Gezin.  1958
  
 933.Stukken betreffende de reis van de deelnemers aan het Katholiek Congres te

Barcelona (Spanje).  1952
  
 934.Verslag van de vergadering van de Conseil de la Fédération Internationale des

Hommes Catholiques gehouden op 15 oktober.  1951
  
 935.Stukken betreffende het Internationaal Eucharistisch Congres te Barcelona

(Spanje), gehouden van 27 mei tot en met 2 juni.  1952
  
 936.Stukken betreffende het congres van de Fédération Internationale des Hommes

Catholiques, gehouden op 3, 4 en 5 juni.  1952
  
 937.Stukken betreffende het bezoek van mr. A.A.W. Diepenbrock en dr.ir. F. Tellegen

aan Trier (Duitsland) op 29, 30 en 31 maart ter voorbereiding van het Katholiek
Congres te Barcelona (Spanje).  1952

  
 938.Stukken betreffende het tienjarig bestaan van het Maria-Legioen in Nederland.  1952
  
 939.Nota van H.L.M. Divendal inzake de taak en mogelijkheden van de KA ten aanzien

van de onkerkelijkheid in Nederland. Met bijlagen.  1952
  
 940.Stukken betreffende de bijeenkomst van het Pausfonds in september 1951.

  1951-1952
  
 941.Stukken betreffende de Stichting KNP-Subsidiefonds Paus Pius XII.  1949-1953
  
 942.Stukken betreffende het Pausfonds.  1951-1952
  
 943.Brief van mgr.mr. F. Op de Coul aan mr. A.A.W. Diepenbrock over de afbrokkeling

van het katholieke onderwijs. Met bijlagen.  1952
  
 944.Stukken betreffende J.W. Snackers te Helmond over een op te richten front tegen

godsdienstbestrijders. Met aantekeningen.  1953
  
 945.Verhandeling "Opvattingen en actuele werking der landelijke Katholieke Actie" van

het dagelijks bestuur. Met bijlage.  1953
  
 946.Verslagen van vergaderingen van de commissie Plasschaert.  1956-1958
  
 947.Redevoering van mgr. M.A. Jansen, uitgesproken bij de dekenale bijeenkomsten

belegd ter aankondiging van het vijfjarenplan voor de bouw van een nieuw klein-
seminarie.  [1957]

  
 948.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur.

  1956-1958
  
 949.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de landelijke leiding. Met

kanttekeningen en bijlage.  1957
  
 950.Verhandeling "Overzicht van de structuur en de groei van de Katholieke Actie in

Nederland" van mr. A.A.W. Diepenbrock.  1958
  
 951.Statuten van de stichting Vormingscentrum "De Horstink" te Amersfoort.  1956
  
 952.Statuten van de Stichting Landelijk Centrum voor Katholieke Actie in Nederland.  z.j.
  
 953.Statuten van de Stichting Landelijke Centrum voor Katholieke Actie in Nederland.

  z.j.
  
 954.Presentielijst van de vergadering van de landelijke leiding gehouden op 16 januari.

  1957
  
 955.Redevoering van de vicaris-generaal, uitgesproken op de dekenale seminarie

bijeenkomsten. Met kanttekeningen.  [1956]
  
 956.Stukken betreffende de landelijke leiding.  1954-1958
  
 957.Agenda voor de vergadering van de landelijke leiding gehouden op 17 maart.  1953
  
 958.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding gehouden op 29 januari.  1953
  
 959.Stukken betreffende het tweede Wereldcongres voor het Lekenapostolaat,

gehouden van 5 tot en met 13 oktober.  1957
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 960.Stukken betreffende Rencontre d'Etude, georganiseerd door het comité permanent
des "Congres internationaux pour l'apostolat des Laics", gehouden van 27 april tot
en met 2 mei 1953.  1953-1957

  
 961.Stukken betreffende het Tweede Wereldcongres van het Lekenapostolaat,

gehouden van 6 tot en met 13 oktober.  1955-1957
  
 962.Stukken betreffende het kamermuziekconcert van het Brabant Strijktrio tijdens het

congres over het lekenapostolaat, gehouden op 24, 25 en 26 april 1953.  1952-1953
  
 963.Stukken betreffende de toespraak van mgr.dr. J.M.J.A. Hanssen, gehouden tijdens

het congres over het lekenapostolaat van 24, 25 en 26 april.  1953
  
 964.Stukken betreffende de discussieleiders van het congres over het lekenapostolaat,

gehouden op 24, 25 en 26 april.  1953
  
 965.Stukken betreffende de notularii bij het congres over het lekenapostolaat,

gehouden op 24, 25 en 26 april.  1953
  
 966.Stukken betreffende de gasten, uitgenodigd voor het congres over het

lekenapostolaat, gehouden op 24, 25 en 26 april.  1952-1953
  
 967.Stukken betreffende de verhindering van gasten, uitgenodigd voor het congres over

het lekenapostolaat, gehouden op 24, 25 en 26 april.  1953
  
 968.Stukken betreffende eregasten, uitgenodigd voor het congres over het

lekenapostolaat, gehouden op 24, 25 en 26 april.  1953
  
 969.Stukken betreffende prae-adviezen ten behoeve van het congres over het

lekenapostolaat, gehouden op 24, 25 en 26 april.  1953
  
 970.Stukken betreffende berichten van prae-adviseurs en theologen inzake het congres

over het lekenapostolaat van 24, 25 en 26 april.  1952-1953
  
 971.Stukken betreffende deelnemers aan het congres over het lekenapostolaat,

gehouden op 24, 25 en 26 april.  1953
  
 972.Circulaire van mr. J.A. Geukers aan de adviseurs en leden van de werkgroep

KA/Sint Adelbert inzake een bijeenkomst van 22 januari.  1953
  
 973.Stukken betreffende reacties van deelnemers op het congres over het

lekenapostolaat, gehouden op 24, 25 en 26 april 1953.  1952-1953
  
 974.Stukken betreffende het casino te 's-Hertogenbosch, de congresruimte afgehuurd

voor het congres over het lekenapostolaat, gehouden op 24, 25 en 26 april 1953.
  1952-1953

  
 975.Stukken betreffende de congrescommissie voor het congres over het

lekenapostolaat, gehouden op 24, 25 en 26 april.  1952-1953
  
 976.Stukken betreffende de pers, aanwezig bij het congres over het lekenapostolaat,

gehouden op 24, 25 en 26 april 1953.  1952-1953
  
 977.Stukken betreffende het congres over het lekenapostolaat, gehouden op 24, 25 en

26 april 1953.  1952-1953
  
 978.Stukken betreffende de cursus ter oriëntering in het internationale werk,

georganiseerd door het Katholiek Genootschap voor Internationale Betrekkingen.
  1955-1957

  
 979.Circulaire "Enige gegevens over het katholicisme in Amerika" van (onbekend).  z.j.
  
 980.Stukken betreffende de Stichting Pius XII.  1954-1963
  
 981.Verhandeling "De kerk en de volkeren der onderontwikkelde gebieden; de betekenis

van het internationaal lekenapostolaat" van het KASKI.  1955
  
 982.Stukken betreffende de Stichting Veritas (de Habricht).  1953-1956
  
 983.Stukken betreffende de Bond tegen het Schenden door het Vloeken van Gods

Heiligen Naam.  1953
  
 984.Stukken betreffende dr.ir. P.G.F.T. Fehmers te Leiden.  1952-1953, 1968
  
 985.Stukken betreffende de Summerschool van de University of Fribourg (Zwitserland).

  1952-1953
  
 986.Redevoering "De vrijheid van ons volksleven" van dr.ir. F.P.A. Tellegen,

uitgesproken op 6 mei voor Utrechtse studenten van prof.dr. G.C. van Niftrik.  1953
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Scheepswerktuigkundigen, Academie voor Kunst en Industrie en de RK School
voor Maatschappelijk Werk te Enschede.  1954

 987.Redevoering "De christelijke levenshouding in deze tijd", uitgesproken door dr.ir.
F.P.A. Tellegen op 29 januari voor de Katholieke Studentenkring van de leerlingen
van de Hogere Textielschool, Middelbare Technische School, School voor

  
 988.Redevoering "Gezin en parochie" van dr.ir. F.P.A. Tellegen, uitgesproken op 1 juli in

de Heilig Hart Parochie te Arnhem. Met kanttekening.  1953
  
 989.Stukken betreffende het Mariacongres te 's-Hertogenbosch.  1954
  
 990.Stukken betreffende de Vereniging tot Bescherming van Dieren.  1953
  
 991.Stukken betreffende de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren.

  1950-1962
  
 992.Stukken betreffende het Bisschoppelijk Mandement "De Katholiek in het

maatschappelijk leven".  1954
  
 993.Stukken betreffende de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening.

  1948-1949, 1952-1954, z.j.
  
 994.Verslag van de werkzaamheden van het Katholiek Lectuur-Centrum over de jaren

1955-1956. Met bijlage.  1955-1957
  
 995.Circulaire van mr. J. Rademaker, secretaris van Katholiek Lectuur-Centrum, inzake

de aanbieding van de jeugdboekencatalogus "Boeken veroveren de jeugd".  1957
  
 996.Statuten van de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening.  1951
  
 997.Verslag van de bijeenkomst van de adviescommissie inzake katholieke

lectuurvoorziening gehouden op 4 februari. Met bijlage.  1948
  
 998.Rapport van de bibliotheek commissie te Maastricht inzake de maatschappelijke

betekenis van de winkelbibliotheken.  1948
  
 999.Stukken betreffende de lectuurvoorziening.  1949-1951
  
 1000.Mededelingen over de werkzaamheden en de organisatie van de Katholieke

Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Nederland (KCVL) per provincie.
  1951

  
 1001.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van het Katholiek Lectuur-

Centrum.  1945-1964
  
 1002.Brief van het secretariaat van de KA Vrouwelijke Jeugd aan de dekens en pastoors

van Twente en Zwolle inzake de sociale hulpdienstgroepen. Met bijlage.  1945
  
 1003.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding in het doofstommeninstituut te

Sint Michielsgestel van 8 juli.  1948
  
 1004.Circulaire bestemd voor de pastoors en voorzitters van de KA-groepen in het

aartsbisdom Utrecht.  1945, z.j.
  
 1005.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de KCVL in Overijssel

van 9 maart.  1949
  
 1006.Stichtingsakte van de Katholieke Centrale Stichting voor Lectuurvoorziening in de

Provincie Noord-Holland.  [1949]
  
 1007.Verslag van een gecombineerde vergadering van het dagelijks bestuur met de vier

leden van de CPNB van 23 januari.  1956
  
 1008.Circulaire van het KCVL inzake de katholieke openbare bibliotheken.  z.j.
  
 1009.Statuten van de Stichting tot Voortzetting van de Katholieke Centrale Vereniging

voor Bestuurvoorziening in Nederland. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1010.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van 21 december.  1955
  
 1011.Stukken betreffende de KCVL.  1948-1955
  
 1012.Verslag van de bijeenkomst van de Nederlandse delegatie naar het congres over

lekenapostolaat te Rome gehouden in oktober.  1951
  
 1013.Stukken betreffende het congres over het lekenapostolaat te Rome, gehouden van 7

tot en met 14 oktober.  1951
  
 1014.Stukken betreffende het KNP.  1951
  
 1015.Stukken betreffende het tweede wereldcongres voor lekenapostolaat te Rome,

gehouden van 5 tot en met 13 oktober.  1957
  
 1016.Stukken betreffende de viering van het 35-jarig bestaan van de Nederlandse

Katholieke Middenstandsbond op 18 juli. Met kanttekeningen.  1951
  
 1017.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding van 20 september.  1950
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 1018.Nota van dr.ir. F.P.A. Tellegen inzake de stand van de KA met betrekking tot haar

werk op landelijk niveau. Met kanttekeningen.  1951
  
 1019.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding van 21 februari. Met bijlagen.

  1951
  
 1020.Verslag van de studiedag over inhoud en methodiek van de vorming van parochiële

katholieke actiegroepen, gehouden op 24 oktober.  1950
  
 1021.Verslag van het studieweekend van de KA met het Katholiek Sociaal Kerkelijk

Instituut van 17 en 18 juni.  1950
  
 1022.Verslag van het bezoek van mgr. M. Jenneskens en drs. H. Schure namens de

landelijke leiding aan de 73ste Duitse Katholiekendag te Bochum van 1 tot en met 4
september.  1949

  
 1023.Circulaire inzake de plaatsbepaling en taakomschrijving van het landelijk

secretariaat en zijn medewerkers. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1024.Stukken betreffende de Israël-dag, gehouden op 28 april.  1951
  
 1025.Stukken betreffende financiële aangelegenheden van het vormingscentrum De

Horstink. Met kanttekeningen.  1951-1952
  
 1026.Verslag van de vergadering van de landelijke en diocesane KA met andere

verenigingen en instellingen die het leken-apostolaat uitoefenen gehouden op 12
november.  1952

  
 1027.Verslag van het eerste Internationale Congres van Katholieke Ingenieurs, gehouden

op 20, 21 en 22 juli.  1951
  
 1028.Circulaires van dr.ir. F.P.A. Tellegen, houdende stellingen over de KA naar

aanleiding van uitspraken van paus Pius XII. Met kanttekeningen.  1952
  
 1029.Convocaties en agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de landelijke

leiding. Met bijlagen.  1950-1955
  
 1030.Rapport "Arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin. Wenselijkheid om door

overheidsmaatregelen deze arbeid in te perken" van de commissie Van Nispen tot
Sevenaar-Ruys de Beerenbrouck. Met bijlage.  1950

  
 1031.Rapport "Arbeid van de vrouw. Wenselijkheid van overheidsmaatregelen" van de

commissie Nolte.  1951
  
 1032.Verslag van de Conférence des Présidents van 16 tot en met 19 februari.  1951
  
 1033.Verhandeling "Geloofsleven en apostolaats-streven in ons leger. Omschrijving van

ons onderwerp" van majoor-aalmoezenier P.A. Groenendijk.  1952
  
 1034.Brochure "Adressen-archief der Katholieke Actie" van het landelijk secretariaat. Met

kanttekeningen.  1952
  
 1035.Stukken betreffende de landelijke directeurendag van 27 januari 1948. Met

kanttekeningen.  1947
  
 1036.Stukken betreffende de vergadering van de landelijke leiding met de diocesane

hoofdbesturen van 21 november.  1951-1952
  
 1037.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding met de diocesane

hoofdbesturen over Katholieke Actie en Sociale Charitas gehouden op 22 maart.
Met bijlage.  1950

  
 1038.Stukken betreffende de vergadering van de landelijke leiding met de diocesane

hoofdbesturen over Katholieke Actie en Sociale Charitas gehouden op 22 maart.
  1950

  
 1039.Stukken betreffende de vergadering van de landelijke leiding met de diocesane

hoofdbesturen van 23 maart.  1949
  
 1040.Stukken betreffende de studiedag inzake kerstening van beroepsleven, gehouden

op 8 juni.  1948
  
 1041.Stukken betreffende de vergadering van de landelijke leiding met diocesane

hoofdbesturen van 12 november.  1947
  
 1042.Verslagen van het Internationaal Congres voor Lekenapostolaat van 7 tot en met 14

oktober.  1951
  
 1043.Stukken betreffende communiqués uitgegeven door het Internationale Congres

over Lekenapostolaat van 7 tot en met 14 oktober.  1951
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

oktober. Met bijlagen en kanttekeningen.  1951
 1044.Verslag van het Internationaal Congres voor Lekenapostolaat van 7 tot en met 14  
 1045.Stukken betreffende het Internationaal Congres voor Lekenapostolaat van 10 tot en

met 20 december 1950.  1950-1951
  
 1046.Verslag van de bijeenkomst van de Nederlandse delegatie naar het Wereldcongres

over Lekenapostolaat gehouden op 4 september.  1951
  
 1047.Nota van dr.ir. F.P.A. Tellegen, bestemd voor de leden van de Nederlandse delegatie

naar het Internationale Congres voor Lekenapostolaat van 7 tot en met 14 oktober.
  1951

  
 1048.Nota van dr.ir. F.P.A. Tellegen, bestemd voor de leden van de Nederlandse delegatie

naar het Internationale Congres voor Lekenapostolaat van 7 tot en met 14 oktober.
  1951

  
 1049.Verslag van de Conférence des Présidents van 16 tot en met 19 februari.  1951
  
 1050.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen inzake het wereldcongres over lekenapostolaat

van 7 tot en met 14 oktober.  1951
  
 1051.Stukken betreffende het wereldcongres over lekenapostolaat van 7 tot en met 14

oktober.  1951
  
 1052.Stukken betreffende de landelijke leiding van de KA voor de vrouw en andere

katholieke vrouwen- en meisjesverenigingen.  1953-1956
  
 1053.Stukken betreffende conferenties van niet-katholieken.  1940
  
 1054.Verhandeling van mr. A.A.W. Diepenbrock over huwelijk en opvoeding. Met

kanttekeningen en bijlagen.  z.j.
  
 1055.Schema's ten behoeve van de conferenties van de godsdienstige

ontwikkelingsweek voor gehuwden over het thema "Huwelijk en opvoeding" in het
aartsbisdom Utrecht.  1942

  
 1056.Stukken betreffende de conferenties "Katholicisme" en "Innerlijk leven", gehouden

in de Sint Jozefkerk te Haarlem van 16 januari tot en met 19 maart. Met
kanttekeningen.  1944

  
 1057.Artikelen van diverse auteurs over het protestantisme.  1934-1944
  
 1058.Artikel "De Oxford-groep-beweging. Haar beteekenis en invloed" van J. Lammertse

uit #Apologetisch Leven#, jrg. 13, nr. 2.  1937
  
 1059.Artikel "Een beoordeling der Oxfordgroepbeweging van katholiek standpunt naar

aanleiding van protestantsche opvattingen over deze strooming in ons vaderland"
van dr. R.H.A. Huysmans uit #Apologetisch Leven#, jrg. 13, april.  1937

  
 1060.Artikelen van diverse auteurs over de genademiddelen van de kerk, het wonder en

de Heilige Schrift. Met aantekeningen.  z.j.
  
 1061.Radiorede van paus Pius XII, uitgesproken bij gelegenheid van de feesten ter ere

van de Heilige Maagd Maria die te Fatima (Portugal) wordt vereerd op 31 oktober.
  1942

  
 1062.Artikel "De ontwikkeling der Mariavereering" van (onbekend) uit #Apologetisch

Leven#, jrg. 10, juli.  1934
  
 1063.Stukken betreffende de verering van de Heilige Maagd Maria te Fatima (Portugal).

  1934-1942
  
 1064.Artikel "De Roomsche Verdienste" van H.T. Mets uit #Het Schild#, jrg. 5, november.

  1925
  
 1065.Afschrift "De aflaat in de middeleeuwen" van V. (onbekend) uit #Het Schild#, jrg. 6,

nr. 11.  1925
  
 1066.Artikelen van diverse auteurs over aflaten. Met aantekeningen.  1925-1926
  
 1067.Verhandeling van mr. A.A.W. Diepenbrock over sexuele voorlichting. Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 1068.Aantekeningen van mr. A.A.W. Diepenbrock over de liturgie.  z.j.
  
 1069.Aantekeningen van mr. A.A.W. Diepenbrock over de huwelijkswetgeving, de

inquisitie, de index en de boekenwet. Met bijlagen.  1936, [1944]
  
 1070.Artikel "Het gemengde huwelijk" van dr. L. Bender OP uit #Het Schild#, jrg. 13,

november.  1931
  
 1071.Verhandeling "De Goddelijke Voorzienigheid en het kwaad" van L.P.M. Bolsius.  z.j.
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12, nr. 2-3.  [1930]
 1072.Artikel "Katholieke Moraal en Rasverbetering" van A. Janssen uit #Het Schild#, jrg.  
 1073.Artikel "Augustinus en de vrije wil" van F. Tummers uit #Studiën#, jrg. 62, april.

  1930
  
 1074.Artikel "Gewetensvrijheid" van dr. L. Bender OP uit #Het Schild#, jrg. 13.  [1931]
  
 1075.Artikel "De wilsvrijheid des menschen" van J.T. Rosmulder SJ uit #Het Schild#, jrg.

15.  [1933]
  
 1076.Artikel "Geestelijke gezondheid II" van dr. L. Bender OP uit #Het Schild#, jrg. 15.

  [1933]
  
 1077.Artikel "Geestelijke gezondheid" van dr. L. Bender OP uit #Het Schild#, jrg. 15.

  [1933]
  
 1078.Aantekeningen van mr. A.A.W. Diepenbrock over het geweten, Gods voorzienigheid

in kwaad en lijden, de vrije wil en de erfzonde. Met bijlagen.  [1941]
  
 1079.Artikel "De Katholieke Mensch" van J. Poels uit #Het Schild#, jrg. 13, januari.  1932
  
 1080.Artikel "Dierenbescherming" van A.J. Schaars uit #Het Schild#, jrg. 5, nrs. 5 en 8.

  [1924]
  
 1081.Artikel "Sterven vóór zijn tijd" van dr. L. Bender OP uit #Het Schild#, jrg. 18.  [1936]
  
 1082.Aantekeningen van mr. A.A.W. Diepenbrock over het vagevuur. Met bijlage.  z.j.
  
 1083.Artikel "Protestantsche kloosters" van dr. J. Sassen OP uit #Het Schild#, jrg. 13,

januari.  1932
  
 1084.Artikel "Een protestantsch oordeel over het kloosterleven" van dr. J. Sassen OP uit

#Het Schild#, jrg. 12, nr. 11.  [1933]
  
 1085.Artikel "Het coelibaat" van W. Boerma uit #Het Schild#, jrg. 6, november.  1924
  
 1086.Artikel "Priester en celibaat" van H.T. Mets uit #Het Schild#, jrg. 6, juni.  1925
  
 1087.Artikel "Een tweevoudig levensideaal" van dr. J. de Jong uit #Het Schild#, jrg. 5, nr.

11.  1924
  
 1088.Artikel "Het kloosterleven in de 'Moederkerk'" van V. (onbekend) uit #Het Schild#,

jrg. 12, nr. 1.  [1932]
  
 1089.Artikel "Het aantal priesters over de gehele wereld" van V. (onbekend) uit #Het

Schild#, jrg. 15, augustus.  1933
  
 1090.Aantekeningen van mr. A.A.W. Diepenbrock over het kloosterleven.  z.j.
  
 1091.Artikel "Christelijke ascese" van H. Rongen SOCist uit #Het Schild#, jrg. 13,

november.  1931
  
 1092.Stukken betreffende contactclubs.  1943-1944
  
 1093.Stukken betreffende de verhandeling "De grondslagen van het Roomsche geloof"

van H. Padberg SJ.  1924, 1944
  
 1094.Verhandeling "De grondslagen van het Roomsche geloof" van H. Padberg SJ.  z.j.
  
 1095.Stukken betreffende de verhandeling "The church and international reconstruction"

van (onbekend).  1944
  
 1096.Verhandeling "Terugkeer naar God" van A.A.W. Diepenbrock. Met kanttekeningen.

  z.j.
  
 1097.Redevoering "Iets over de morele gevolgen van de werkloosheid", uitgesproken

door mr. A.A.W. Diepenbrock tijdens de 15de Diocesane Katholiekendag van 18
september. Met bijlagen.  1938

  
 1098.Programma van de vergadering van Mile Crucis (?) van 9 januari.  1949
  
 1099.Circulaire van (onbekend), houdende enkele reacties op de verspreiding van het

boek #Het Katholieke geloof# van dr. I. Klug.  [1940]
  
 1100.Verhandeling "Balk en splinter; een woord van verweer" van P. v.d. Neut SJ.  1937
  
 1101.Circulaire van de Actie Voor God, houdende mededelingen van het secretariaat.

  1941
  
 1102.Brochure #Eenige der werkzaamheden van het Katholiek Comité van de actie Voor

God# door de Actie Voor God. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1103.Briefkaart van een student farmacie aan het comité van de Actie Voor God

houdende de tekst "Mijne Heren U zwamt! Hoogachtend".  1937
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 1104.Verhandeling van mr. A.A.W. Diepenbrock over het katholicisme in Nederland en
enkele statistische gegevens over Nederlanders.  z.j.

  
 1105.Stukken betreffende de medewerking van mr. A.A.W. Diepenbrock aan

radiouitzendingen van de KRO. Met kanttekeningen.  1946
  
 1106.Stukken betreffende het boek #Dagboek en gedachten# van E. Leseur. Met

kanttekeningen.  [1944]
  
 1107.Artikel "De gemeenschap der heiligen" van H.T. Mets uit #Het Schild#, jrg. 8,

december.  1926
  
 1108.Redevoeringen "Gemeenschap der Heiligen", uitgesproken door mr. A.A.W.

Diepenbrock op diverse plaatsen in Nederland. Met bijlagen.  [1943]
  
 1109.Redevoering "Christus dienen", uitgesproken door mr. A.A.W. Diepenbrock.  z.j.
  
 1110.Redevoeringen "Jeugd van Limburg", uitgesproken in zaal Momus te Maastricht.

Met bijlage.  [1946]
  
 1111.Redevoering "Terugkeer naar God" van mr. A.A.W. Diepenbrock, uitgesproken voor

de KRO-radio op 19 december. Met aantekeningen en verbeteringen.  [1943]
  
 1112.Stukken betreffende de huwelijksconferenties voor werkende meisjes. Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 1113.Redevoeringen "God is liefde" en "Zeven kruiswoorden" van mr. A.A.W.

Diepenbrock. Met bijlagen, kanttekeningen en correcties.  [1942]
  
 1114.Stukken betreffende de conferentie "De bisschoppen spraken". Met aantekeningen.

  [1944]
  
 1115.Redevoeringen van (onbekend) over het onderwerp "Heiligenverering". Met

correcties en kanttekeningen.  [1939]
  
 1116.Fragment uit het boek #The catholic church and its reactions with science# van

B.C.A. Windle. Met bijlagen.  1927, [1944]
  
 1117.Aantekeningen van mr. A.A.W. Diepenbrock gebundeld als "Souveniers Hillegom".

  z.j.
  
 1118.Stukken betreffende het artikel "Sensus Catholicus". Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1119.Stukken betreffende de cursus 1935/1936 over het katholieke geloof.  1934-1935
  
 1120.Stukken betreffende de Contactclub voor Protestanten binnen het kader van de

Oecumenische Vereniging.  1941-1943
  
 1121.Stukken betreffende seminaristen van diverse opleidingsinstituten in Nederland.

  1944
  
 1122.Circulaire van de Katholieke Actie bisdom Haarlem inzake de katholieke

beroepsopvatting.  z.j.
  
 1123.Circulaire van de Katholieke Actie bisdom Haarlem inzake de Missie-Zondag.  z.j.
  
 1124.Stukken betreffende de redevoering van mr. A.A.W. Diepenbrock over het

communisme, uitgesproken te (onbekend) op 9 november.  1947
  
 1125.Verhandeling "Heeft God de standen gewild?" van A.A.W. Diepenbrock. Met

kanttekeningen.  1931
  
 1126.Verhandeling "Katholicisme en rationele staats- en maatschappijleer" van A.A.W.

Diepenbrock.  z.j.
  
 1127.Brief van G.J.A. Bomans aan mr. A.A.W. Diepenbrock. Met aantekening.  1940
  
 1128.Nota's van (onbekend) inzake de echtscheidingskwestie volgens internationaal

privaatrecht. Met bijlage en kanttekeningen.  1929
  
 1129.Brief van J. Blum aan mr. A.A.W. Diepenbrock over zijn gezondheid, werk- en

woonomstandigheden.  1940
  
 1130.Toneelscript "Bébé en Toto of Weg met de bakers" van mr. A.A.W. Diepenbrock,

geschreven ter gelegenheid van het zilveren feest van dr. Driessen van 2 augustus.
Met kanttekeningen.  1923

  
 1131.Verhandeling "Het taalargument betreffende den oorsprong onzer bovenzinnelijke

begrippen" van mr. A.A.W. Diepenbrock. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1132.Verhandeling "Subject van de Nederlandsche wet; wie is subject van de

Nederlandsche wet en in hoeverre?" van mr. A.A.W. Diepenbrock.  z.j.
  

Pagina 41/148

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034275
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034275
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034276
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034276
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034277
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034277
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034278
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034278
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034279
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034279
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034280
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034281
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034281
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034282
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034282
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034283
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034283
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034284
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034284
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034285
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034286
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034286
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034287
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034287
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034288
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034289
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034290
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034291
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034291
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034292
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034293
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034293
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034294
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034295
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034295
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034296
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034296
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034297
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034297
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034298
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034299
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034299
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034300
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034300
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034301
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034301
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034301
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034302
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034302
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034303
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034303


Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

Gerard Brom" van mr. A.A.W. Diepenbrock.  z.j.
 1133.Verhandeling "Analecten; herleving van de wetenschap in katholiek Nederland door  
 1134.Lijst van vragen en antwoorden over het geloof. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1135.Verhandeling "De kerk van Rome en de Oosterse riten" van A.A.W. Diepenbrock.

  z.j.
  
 1136.Stukken betreffende de Godsdienstige Ontwikkelingsweek voor Gehuwden.  z.j.
  
 1137.Brief van H.J. van Deursen van het seminarie Hageveld aan mr. A.A.W. Diepenbrock

inzake een cursus over de geloofsleer. Met aantekeningen.  1940
  
 1138.Brieven van K. [Baumans] aan mr. A.A.W. Diepenbrock inzake een door hem

geschreven les voor een cursus over geloofsleer.  1940
  
 1139.Brief van (onleesbaar) uit Voorburg aan mr. A.A.W. Diepenbrock over een

inconveniënt.  1940
  
 1140.Aantekeningen van mr. A.A.W. Diepenbrock over de toename van het aantal

katholieken in Nederland.  z.j.
  
 1141.Ledenlijst van (onbekend). Met aantekeningen.  z.j.
  
 1142.Artikelen van (onbekend) over de Sociëteit van het Goddelijk Woord (SVD), Paters

Kruisheeren (OSCr) en de Missionarissen van het H. Hart (MSC). Met kanttekening.
  z.j.

  
 1143.Circulaire van (onbekend), houdende een overzicht van een cursus over

geloofsleer.  z.j.
  
 1144.Redevoeringen "Reddend Christendom" van mr. A.A.W. Diepenbrock, uitgesproken

tijdens de bijeenkomst van de Aartsdiocesane Raad van Overleg van 30 oktober.
Met bijlagen en kanttekeningen.  1947

  
 1145.Aantekeningen van mr. A.A.W. Diepenbrock ten behoeve van de brochures

#Honderd jaar katholicisme in cijfers# en #Terug naar God#. Met bijlagen.  [1937]
  
 1146.Aantekeningen van mr. A.A.W. Diepenbrock over de omgang met niet-katholieken.

  1949
  
 1147.Verhandeling "The greatest drama ever staged is the official creed of Christendom"

van Dorothy L. Sayers.  z.j.
  
 1148.Brochure #De ondernemer in de nieuwe samenleving#, bestemd voor de Algemene

Katholieke Werkgeversvereeniging. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1149.Verslag van de ontwikkeling van de algemene RK Werkgeversvereeniging in het

aarts-diocees gedurende de periode 21 september 1922 tot en met 21 september
1932.  [1932]

  
 1150.Stukken betreffende de RK Werkgeversvereniging.  1924-1926
  
 1151.Stukken betreffende de Culturele Kring Pater Poirters.  1950-1951
  
 1152.Stukken betreffende de nazorg voor bekeerlingen. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1153.Stukken betreffende de priesterconferentie te (onbekend) van 27 november 1950.

  1950-1951
  
 1154.Redevoeringen en radioredes van mr. A.A.W. Diepenbrock.  1946, 1951, z.j.
  
 1155.Redevoeringen "Onze houding ten opzichte van niet-katholieken" van mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgesproken op de diocesane dag van de Nederlandse Dag van de
Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging van 8 november.  1951

  
 1156.Preek van mr. A.A.W. Diepenbrock, uitgesproken in de Sint Bavokathedraal te

Haarlem op 26 februari. Met kanttekeningen.  1953
  
 1157.Stukken betreffende de redevoering "Het kerkelijk huwelijksproces" van mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgesproken voor het dispuut "Thomas Morus" op 8 mei.  1952
  
 1158.Redevoeringen van mr. A.A.W. Diepenbrock, gehouden voor de KRO-radio. Met

bijlage.  1955
  
 1159.Redevoering "Iets over kerkelijk huwelijksrecht en het kerkelijk

huwelijksprocesrecht" van mr. A.A.W. Diepenbrock, uitgesproken voor de
Haarlemse juristenkring alsmede een lezing gehouden te Groningen.  1951, z.j.

  
 1160.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en drs. L.J.M. van Son, secretaris

van de Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging in het Aartsbisdom, over een
door Diepenbrock te houden lezing. Met bijlagen.  1950-1951

  
 1161.Aantekeningen van mr. A.A.W. Diepenbrock over de Inquisitie.  z.j.
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 1162.Stukken betreffende de Actie voor God Amsterdam.  1952-1958
  
 1163.Stukken betreffende de Actie voor God Rotterdam.  1956-1963
  
 1164.Stukken betreffende filmgesprekken, georganiseerd door de Actie voor God.

  1958-1959
  
 1165.Stukken betreffende de Catholica-beweging van de KA bisdom Haarlem.  1958
  
 1166.Stukken betreffende de Una Sancta Cursus.  1954-1955
  
 1167.Stukken betreffende P. Wesseling CSsR en de Actie voor God.  1954-1960
  
 1168.Rapport van P. Wesseling CSsR inzake de godsdienstige mentaliteit van katholieke

jonge mensen.  1957
  
 1169.Stukken betreffende het contact met de commissie Sint Willibrord Vereniging.  1954
  
 1170.Brief van #Plein 1957# aan mr. A.A.W. Diepenbrock, houdende een uitnodiging voor

een gesprek over het thema "Verantwoording en beleving van onze eenheid". Met
bijlagen.  1957

  
 1171.Brief van S. Jelsma MSC aan het dagelijks bestuur van de Actie voor God over

#Plein 1954#, het werk voor buitenkerkelijken. Met bijlagen.  1954
  
 1172.Brief van P. Reckman, publicist, aan het bestuur van de stichting Benevolentia,

houdende een verzoek om financiële hulp. Met bijlage.  1959
  
 1173.Verslagen van vergaderingen van de studiegroep Liturgie en Lekenapostolaat. Met

bijlage.  1954-1955
  
 1174.Stukken betreffende radio- en televisieuitzendingen.  1955-1956
  
 1175.Stukken betreffende het Defensie Studie-Centrum.  1955-1957
  
 1176.Stukken betreffende prof.dr. J.B. Kors OP, voorzitter van de KRO, de Nederlandse

Radio Unie en van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS).  1955-1957
  
 1177.Stukken betreffende P. de Waart, journalist.  1955
  
 1178.Stukken betreffende de bisschoppelijke processen in de zaak van de

Zaligverklaring van Jean-Baptiste Berthier, stichter van de Congregatie der
Missionarissen van de Heilige Familie.  1955

  
 1179.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en G.H. Moll van Charante over

gewetensvrijheid en huwelijksrecht. Met kanttekeningen en bijlagen.  1955
  
 1180.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en dr. J.G.M. Willebrands,

voorzitter van de Sint Willibrordvereniging. Met bijlagen.  1955
  
 1181.Stukken betreffende de circulaire van mr. P. Schoenmaeckers inzake de vastenbrief

van het episcopaat. Met kanttekeningen.  1955
  
 1182.Stukken betreffende de Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel.  1956-1958
  
 1183.Stukken betreffende mr. R.J.C. Cornegoor, voorzitter-secretaris van de Katholieke

Actie Amsterdam.  1956-1957
  
 1184.Stukken betreffende het Landelijke Comité Middagklok.  1956
  
 1185.Verhandeling "Katholieke Actie" van (onbekend).  z.j.
  
 1186.Begroting van het landelijk secretariaat voor 1958.  1957
  
 1187.Rapport inzake een te houden congres voor lekenapostolaat in Nederland in

november.  1958
  
 1188.Verhandeling "Conclusies der nota's en besprekingen van het directorium" van

(onbekend).  z.j.
  
 1189.Verhandeling "Reddend Christendom" van (onbekend).  1947
  
 1190.Verhandeling "Het bibliotheekwezen" van mr. G.J. ten Doeschate.  1947
  
 1191.Verslag van de vergadering van het directorium over het dansvraagstuk gehouden

op 10 december.  1947
  
 1192.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding met de diocesane

hoofdbesturen van 12 november. Met bijlage.  1947
  
 1193.Verhandeling "Taak van het secretariaat van het landelijk centrum voor Katholieke

Actie" van (onbekend).  z.j.
  
 1194.Rapport inzake de beroepskerstening ten behoeve van het Centrum van de

Landelijke KA.  [1958]
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 1195.Verhandeling "Plaatsbepaling en taakomschrijving van het landelijk secretariaat en

zijn medewerkers" van (onbekend).  z.j.
  
 1196.Verhandeling "De Katholieke Actie in Nederland; karakter en structuur" van

(onbekend).  [1958]
  
 1197.Verhandeling "De actie 'Voor God' en de Katholieke Actie" van (onbekend).  z.j.
  
 1198.Verhandeling "Plan tot algemene geestelijke vernieuwing in Nederland" van mr.

A.A.W. Diepenbrock.  z.j.
  
 1199.Verhandeling "De landelijke werking der Katholieke Actie" van (onbekend). Met

bijlagen en kanttekeningen.  z.j.
  
 1200.Verhandeling "Kerk en heresie" van (onbekend). Met correcties.  z.j.
  
 1201.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding van 21 december. Met

kanttekeningen.  1955
  
 1202.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen, houdende een voorstel tot reorganisatie van de

landelijke KA.  1955
  
 1203.Stukken betreffende de landelijke leiding.  1954-1956
  
 1204.Verhandeling "Opvattingen en actuele werking der Katholieke Actie" van

(onbekend). Met bijlagen.  1953
  
 1205.Stukken betreffende een geschenk voor pater F.J. van de Vrande MSC. Met

kanttekeningen.  1957
  
 1206.Stukken betreffende de Anti-Atoombom-Actie.  1958-1963
  
 1207.Stukken betreffende het tot stand komen van een film over priesterroepingen. Met

kanttekeningen.  1957-1958
  
 1208.Stukken betreffende de Stichting Vormingscentrum De Horstink te Amersfoort.

  1956
  
 1209.Stukken betreffende Pax Christi. Met kanttekeningen.  1958-1960
  
 1210.Circulaire van het Katholiek Oriëntatie-Centrum voor buitenlanders inzake het doel,

de werkwijze en de organisatie van genoemd centrum. Met kanttekening.  z.j.
  
 1211.Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH).

  1957-1960
  
 1212.Stukken betreffende pastoor H.J.J. van Schaick te Amersfoort. Met aantekeningen.

  1957-1958
  
 1213.Correspondentie tussen W.M. Bekkers, bisschop-coadjutor van 's-Hertogenbosch,

en mr. A.A.W. Diepenbrock over de keuze van mr. Baas tot landelijk voorzitter van
de KA.  1958

  
 1214.Brieven van R.G. Ashworth aan mr. A.A.W. Diepenbrock. Met aantekeningen en

bijlage.  1957-1958
  
 1215.Stukken betreffende de verhandeling "Het Roodboek van de vervolgde kerk" van A.

Galter, gepubliceerd onder auspiciën van de commissie voor de Vervolgde Kerk.
  1956-1958

  
 1216.Stukken betreffende de Couturierkring te Haarlem.  1958-1963
  
 1217.Stukken betreffende de spreekbeurt "Emancipatie der katholieken", gehouden door

mr. A.A.W. Diepenbrock tijdens de slotbijeenkomst van de Regionale
Conferentiecyclus van 10 maart 1958.  1957-1958

  
 1218.Stukken betreffende het najaars- en winterprogramma van De Open Deur.

  1957-1958
  
 1219.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en E. Snijders te 's-Gravenhage.

  1957-1958
  
 1220.Circulaire houdende een korte samenvatting van het besprokene in de commissie

Plasschaert.  z.j.
  
 1221.Stukken betreffende de Stichting Levensplan die als doel heeft het Nederlandse

volk te wijzen op de gevaren die voortkomen uit een te grote bevolkingsdichtheid.
  1958

  
 1222.Stukken betreffende het Humanistisch Verbond, gemeenschap Haarlem en

omgeving.  1955-1958
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

Breves ad Principi te Rome, gehouden aan het begin van het conclave in februari.
  1958

 1223.Stukken betreffende de redevoering van mgr. Bacci, secretaris van de pauselijke  
 1224.Stukken betreffende het landelijk centrum.  1958-1959
  
 1225.Memorandum van P. Dresen en E. Schoenmaeckers inzake enkele zaken die

verband houden met de zielzorg onder studenten. Met bijlagen.  1959
  
 1226.Stukken betreffende de Levensschool te Helmond.  1959-1961
  
 1227.Programmateksten van de KRO-radiouitzendingen "In het begin schiep God hemel

en aard". Met bijlagen.  1959-1960
  
 1228.Stukken betreffende de gespreksdag van dr.ir. F.P.A. Tellegen over

afhankelijkheidsvormen in het lekenapostolaat van de hiërarchie, gehouden op 26
februari.  1960

  
 1229.Circulaire van pater Optatus OFMCap. inzake de gespreksdagen over seculiere

instituten, gehouden op 14 en 15 maart.  z.j.
  
 1230.Circulaire van drs. J. Huyts inzake de gespreksdagen over gebedsdagen, gehouden

op 4 en 5 april.  z.j.
  
 1231.Circulaire van mr.drs. L. Stallaert inzake de gespreksdagen over samenzijn,

gehouden op 10 en 11 februari.  z.j.
  
 1232.Verhandeling "Herstel van het ambt der diakens?" van C.A. Bouman.  z.j.
  
 1233.Correspondentie tussen M.J.C. Megens en H.J. van Santvoort over Van Sambeek.

  1960
  
 1234.Stukken betreffende het KRO-televisieprogramma "Epiloog" van 24 april.  1960
  
 1235.Stukken betreffende het KRO-televisieprogramma "Epiloog" van 22 juni. Met

kanttekeningen.  1960
  
 1236.Stukken betreffende het KRO-televisieprogramma "Epiloog" van 20 juli.  1960
  
 1237.Stukken betreffende het KRO-televisieprogramma "Epiloog" van 14 september.

  1960
  
 1238.Stukken betreffende het KRO-televisieprogramma "Epiloog" van 28 november.

  1960
  
 1239.Stukken betreffende het KRO-televisieprogramma "Epiloog" van 2 april.  1961
  
 1240.Stukken betreffende de bisschoppelijke vastenactie.  1961
  
 1241.Correspondentie tussen A.J.P. Bindels en mr. A.A.W. Diepenbrock. Met bijlagen.

  1961
  
 1242.Stukken betreffende het Sint Johanneswerk in het Zonnehuis te Bilthoven.

  1957-1964
  
 1243.Stukken betreffende de actie ten gunste van dr. A.W. Pompen te Amsterdam.

  1961-1962
  
 1244.Stukken betreffende het televisiecongres over schooltelevisie van 25 januari.

  1963-1964
  
 1245.Verhandeling "Wat te denken over de morele herbewapening?" van G.H.L. Zeegers.

  1963
  
 1246.Scenario voor de film "Doodgewone jongens" van S. Renzema. Met bijlage.  z.j.
  
 1247.Notulen van de bijeenkomst van priesters van het dekenaat Haarlem in de aula van

het RK ziekenhuis Sint Joannes de Deo te Haarlem op 25 november.  1963
  
 1248.Verslagen van vergaderingen van priesterbijeenkomsten. Met bijlagen.  1959-1964
  
 1249-1260.Programmateksten van radio-causerieën voor de KRO, gehouden door mr. A.A.W.

Diepenbrock. Met kanttekeningen.  1949-1961
Bevat 12 stukken

  
  1249.1949-1950
  
  1250.1951
  
  1251.1952
  
  1252.Met bijlage.  1953
  
  1253.Met bijlage.  1954
  
  1254.Met bijlagen.  1955
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
  1255.1952-1953, 1956
  
  1256.1951-1953, 1957
  
  1257.Met bijlagen.  1957-1958
  
  1258.1954-1955, 1958-1959
  
  1259.1960
  
  1260.1961
  
 1261.Programmateksten van radiocauserieën, gehouden voor de KRO door mr. A.A.W.

Diepenbrock. Met kanttekeningen.  1962
  
 1262.Brieven van #De Maasbode# aan mgr. B.G. Henning, deken van Rotterdam, mgr. M.

Jansen, bisschop van Rotterdam, en mr. A.A.W. Diepenbrock inzake de plannen van
de Actie voor God om een gratis huis aan huis verspreid weekblad uit te geven.
  1962

  
 1263.Brieven aan drukkerij Sint Jacobs Godshuis te Haarlem.  1948-1951
  
 1264.Stukken betreffende de besprekingen tussen #Sursum Corda# en het bisdom

Rotterdam.  1963
  
 1265.Jaarrekening van de Stichting Diocesane Raad voor de Parochiebladen in de

bisdommen Haarlem en Rotterdam over 1962.  [1963]
  
 1266.Jaarrekening van de Stichting Diocesane Raad voor de Parochiebladen in de

bisdommen Haarlem en Rotterdam over 1961.  [1962]
  
 1267.Rapport van Rimmelzwaan & Co., accountants inzake de balans en de rekening van

baten en lasten over de periode 1 januari tot en met 30 juni van de Stichting
Diocesane Raad voor de Parochiebladen in het bisdom Haarlem.  1952

  
 1268.Oprichtingsakte van de Stichting Diocesane Raad voor de Parochiebladen in het

bisdom Haarlem.  1945
  
 1269.Huishoudelijk reglement van de Stichting Diocesane Raad voor de Parochiebladen

in het bisdom Haarlem.  z.j.
  
 1270.Lijst houdende een overzicht van parochiebladen in het bisdom Haarlem.  z.j.
  
 1271.Verhandeling "Overzicht over de parochiebladen van het bisdom Haarlem" van

(onbekend) te Haarlem. Met kanttekeningen.  1944
  
 1272.Stukken betreffende de parochiebladen van het bisdom Haarlem. Met

kanttekeningen.  1944-1948
  
 1273.Adreslijst van dekenale uitgevers in Nederland.  z.j.
  
 1274.Stukken betreffende het niet opnemen van een advertentie van de RK

Dansvereniging "Inter Nos" in #Sursum Corda#.  1947-1950
  
 1275.Stukken betreffende de Nederlandse Organisatie van Tijdschriftuitgevers (NOTU).

  1947-1948
  
 1276.Artikel "Balans van een parochieblad" van de hoofdredactie van #Sursum Corda# in

#De Tijd# van 10 januari.  1948
  
 1277.Verslagen van vergaderingen van de Diocesane Raad voor de Parochiebladen in het

bisdom Haarlem. Met bijlagen.  1945-1956
  
 1278.Agenda voor de vergadering van de Raad van Toezicht op de Parochiebladen in het

bisdom Haarlem van 29 augustus. Met bijlagen.  1956
  
 1279.Agenda voor de vergadering van de Raad van Toezicht op de Parochiebladen in het

bisdom Haarlem van 29 augustus. Met bijlagen.  1956
  
 1280.Stukken betreffende het overleg tussen de directie van #Sursum Corda# en het

bureau van #De Leidse Courant#.  1945-1962
  
 1281.Correspondentie met drukkerij Groenewoud te IJmuiden-Oost. Met bijlage.  1945
  
 1282.Stukken betreffende de Diocesane Raad van Toezicht op de Parochiebladen in het

bisdom Haarlem.  1946-1950
  
 1283-1291.Stukken betreffende #Sursum Corda#. Geordend op dekenaat.  1945-1964

Bevat 9 stukken
  
  1283.Dekenaat Amsterdam.  1946-1952
  
  1284.Dekenaat Schagen.  1949-1964
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  1285.Dekenaten Alkmaar en Beverwijk.  1945-1951
  
  1286.Dekenaten Rotterdam, Gouda, Schiedam en Middelburg.  1945-1961
  
  1287.Dekenaat Hoorn.  1948-1962
  
  1288.Dekenaat 's-Gravenhage.  1945-1953
  
  1289.Dekenaten Delft en Poeldijk.  1945-1959
  
  1290.Dekenaat Purmerend.  1945-1964
  
  1291.Dekenaat Noordwijk.  1945-1960
  
 1292.Stukken betreffende #Sursum Corda#. Met kanttekeningen.  1946-1950
  
 1293.Stukken betreffende de Couturierkring te Haarlem. Met aantekeningen.  1963-1965
  
 1294.Stukken betreffende de bisschoppelijke vastenactie, mede georganiseerd door de

Actie voor God.  1969
  
 1295.Stukken betreffende de Adventsactie voor Latijns Amerika.  1968
  
 1296.Brieven van drukkerij Neerlandia te Utrecht en L. van Leer en Co. NV te Amsterdam

over de prijzen voor het drukken van pastorale brieven. Met kanttekeningen.  1968
  
 1297.Verslagen van de vergadering van de werkgroep advocaten. Met bijlagen.

  1954-1955
  
 1298.Stukken betreffende de beroepskerstening van advocaten.  1951-1954
  
 1299.Stukken betreffende beroepskerstening van ambachtsschoolleraren.  1951-1954
  
 1300.Stukken betreffende de beroepskerstening van apothekers.  1951-1952
  
 1301.Stukken betreffende de beroepskerstening van architecten.  1950-1954
  
 1302.Stukken betreffende de Katholieke Artsenvereniging.  1952-1953
  
 1303.Stukken betreffende beroepskerstening van artsen.  1951-1953
  
 1304.Stukken betreffende beroepskerstening van artsen.  1952-1953
  
 1305.Stukken betreffende beroepskerstening van artsen, afdeling Utrecht.  1954-1955
  
 1306.Stukken betreffende beroepskerstening van artsen in Zuid-Limburg.  1954-1955
  
 1307.Stukken betreffende de editie van een verhandeling van A. van Kol SJ over

richtlijnen voor biechtvaders inzake huwelijksmoraal en sexuele moraal.  1958-1959
  
 1308.Stukken betreffende de emigratie van katholieken.  1948-1951
  
 1309.Stukken betreffende de beroepskerstening van artsen in Tilburg.  1954-1955
  
 1310.Stukken betreffende de beroepskerstening van artsen.  1952
  
 1311.Brief van de diocesane bond voor het bisdom Haarlem van de Katholieke Arbeiders

Jeugd over de verspreiding van pro-communistische fabrieksbladen.  1954
  
 1312.Stukken betreffende de beroepskerstening van belastinginspecteurs.  1951
  
 1313.Stukken betreffende het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke

Gezondheidszorg.  1951-1957
  
 1314.Stukken betreffende beroepskerstening van diverse beroepsgroepen. Met

aantekeningen.  1952-1956
  
 1315.Stukken betreffende beroepskerstening in het algemeen.  1953-1956
  
 1316.Lijsten houdende titels van boeken betreffende christendom, opgesteld door H.J.

van Santvoort. Met bijlagen en kanttekeningen.  [1954]
  
 1317.Stukken betreffende de beroepskerstening van bibliotheekdirectrices en

assistenten.  1940-1957
  
 1318.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 februari. Met bijlagen.

  1957
  
 1319.Kranteartikelen over het communisme en Radio-Werkend Nederland (RWN).

  1946-1947
  
 1320.Stukken betreffende Radio-Werkend Nederland (RWN).  1949
  
 1321.Stukken betreffende het communisme.  1942-1950
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

Divendal over het uitgeven van boeken. Met bijlagen.  1951
 1322.Brief van de Hofboekerij, huisbibliotheek voor het katholieke gezin, aan H.L.M.  
 1323.Stukken betreffende de beroepskerstening van bioscoopexploitanten.  1951-1952
  
 1324.Stukken betreffende de protesten van de Katholieke Jeugdbeweging tegen de

oprichting van een Butlinkamp te Zandvoort.  1947-1950
  
 1325.Stukken betreffende arbeiderskampen in het algemeen.  1947-1953
  
 1326.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur.  1957-1958
  
 1327.Agenda's voor vergaderingen van het dagelijks bestuur.  1958
  
 1328.Stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur.  1957-1958
  
 1329.Correspondentie met mgr. A. Cremers OFM.  1951-1952
  
 1330.Stukken betreffende het onderwijscongres van het Nederlands Cultureel Contact

van 10 en 11 oktober.  1952
  
 1331.Stukken betreffende het weekend voor leden van de Katholieke Nederlandse

Dagbladpers van 30 en 31 januari 1952. Met aantekeningen.  1952-1953
  
 1332.Stukken betreffende het weekend voor leden van de Katholieke Nederlandse

Dagbladpers van 29 februari en 1 maart 1952.  1951-1952
  
 1333.Stukken betreffende de bespreking tussen pater M. Boogaarts SJ en enige

dagbladdirecteuren over de advertentie-campagne van de katholieke
dagbladdirecteuren in mei.  1952

  
 1334.Stukken betreffende de beroepskerstening van dierenartsen.  1951-1953
  
 1335.Stukken betreffende de Donderclub en de cursus getiteld "De Christen in de

wereld".  1949-1952
  
 1336.Stukken betreffende het samenstellen van de encyclopedie voor het katholicisme.

  1951-1954
  
 1337.Stukken betreffende een onderzoek naar de oorzaken van het feit dat de jeugd in

sterke mate aansluiting op de maatschappij mist, opgesteld door het Nationaal
Beraad voor de Katholieke Mannelijke Jeugd.  [1952]

  
 1338.Krantenartikelen over het Heilig Jaar 1950.  1948-1949
  
 1339.Stukken betreffende de feestelijkheden bij de herdenking van het herstel van de

bisschoppelijke hiërarchieën 1953.  1945-1953
  
 1340.Stukken betreffende de beroepskerstening van hoteliers.  1951-1952
  
 1341.Stukken betreffende de commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting en

Gezinsleiding.  1949-1957
  
 1342.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en E. van Iersel, aalmoezenier van

de arbeid te Beverwijk. Met bijlagen.  1950
  
 1343.Stukken betreffende de beroepskerstening van ingenieurs.  1951-1953
  
 1344.Stukken betreffende de cursus ter inleiding in het Internationale Werk, gehouden op

De Horstink te Laag-Soeren.  1954
  
 1345.Verhandelingen "Leraren met de leraar" van mr. A.A.W. Diepenbrock.  z.j.
  
 1346.Stukken betreffende het Jaarprogram.  1951-1952
  
 1347.Stukken betreffende de beroepskerstening van journalisten.  1950-1958
  
 1348.Stukken betreffende Memisa, de Medische Missie Actie en het Sint Joseph's

Missiehuis te Roosendaal.  1950-1955
  
 1349.Stukken betreffende het landelijk secretariaat.  1951-1958
  
 1350.Verhandeling "Das Katholische Leben in Holland" van dr.ir. F.P.A. Tellegen.  z.j.
  
 1351.Verhandeling "Appendix of facts and figures concerning Catholic life in the

Netherlands" van (onbekend).  [1950]
  
 1352.Verhandeling "La vie catholique aux Pays Bas" van (onbekend).  z.j.
  
 1353.Stukken betreffende de Sint Willibrordvereniging voor Buitenkerkelijken.  1953
  
 1354.Circulaires houdende informatie over diverse Nederlandse organisaties op sociaal,

cultureel en sportgebied, al of niet confessioneel. Met bijlagen en aantekeningen.
  [1950]
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

#Orientierung# van juni.  1948
 1355.Artikel "Auseinandersetzung um die 'Katholische Aktion'" van (onbekend) uit  
 1356.Verhandeling "Die katholische Aktion in Deutschland" van [dr. R. Gatzweiler].  z.j.
  
 1357.Stukken betreffende de beroepskerstening van landbouwingenieurs.  1954-1955
  
 1358.Minderheidsrapport van A.J.M. Cornelissen, H.L.M. Divendal en C.C.A. van Haren,

leden van de rijkscommissie inzake lectuurvoorziening. Met bijlage.  1954
  
 1359.Stukken betreffende de beroepskerstening van leraren.  1951-1954
  
 1360.Stukken betreffende de Vereniging van Bloeddonors.  1953
  
 1361.Stukken betreffende de beroepskerstening van leraren.  1950-1954
  
 1362.Stukken betreffende Het Zuider Toneel.  1947
  
 1363.Stukken betreffende de beroepskerstening van leraren aan de middelbare

technische scholen (MTS).  1951
  
 1364.Stukken betreffende de studiegroep Liturgie en Lekenapostolaat.  1954-1955
  
 1365.Stukken betreffende de Sint Willibrord Vereniging.  1950-1954
  
 1366.Stukken betreffende de beroepskerstening van notariaat-studenten.  1950-1953
  
 1367.Stukken betreffende het comité van Katholieke Actie van de parochie Sint

Bonifatius te Zaandam.  1950
  
 1368.Stukken betreffende de werkgroep Beroepskerstening Notarissen en

Kandidaatnotarissen.  1950-1954
  
 1369.Stukken betreffende de beroepskerstening van notarissen en kandidaatnotarissen.

  1952-1954
  
 1370.Stukken betreffende Grailville en de Grail, een internationale katholieke beweging

voor jonge vrouwen.  [1951]
  
 1371.Stukken betreffende DIT is leven.  1950-1957
  
 1372.Stukken betreffende pauselijke maandintenties.  1955-1957
  
 1373.Stukken betreffende de Pax Christi Beweging Nederland.  1948-1950
  
 1374.Stukken betreffende de Pax Romana Beweging.  1954
  
 1375.Stukken betreffende de viering van de Eerste Heilige Communie.  1955-1956
  
 1376.Stukken betreffende het Nationaal Rheumafonds.  1955
  
 1377.Circulaires van Pax Christi Nederland.  1948-1949
  
 1378.Stukken betreffende de RK Jonge Boeren- en Tuindersbond (JBTB).  1954
  
 1379.Stukken betreffende de Diocesane Katholieke Middenstandsbond in het bisdom

Haarlem.  1953-1954
  
 1380.Circulaires van de Katholieke Ingenieursvereniging, houdende mededelingen van

genoemde vereniging.  1952-1953
  
 1381.Circulaire van P.A.M. Speet, directeur van de KRO, aan de leden van het bestuur

van de Stichting KRO inzake de verbouwing aan één der studio's.  1952
  
 1382.Stukken betreffende het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel

Overleg.  1953
  
 1383.Verhandeling "De situatie van de Katholieke Kerk in de Hongaarse Volksrepubliek"

van (onbekend).  1951
  
 1384.Circulaire van de Sint Adelbert Vereniging, houdende een samenvatting van de

besprekingen van de Werkgroep KA/Sint Adelbert in de periode tot september.
  1953

  
 1385.Circulaire van de Association Catholique Internationale pour la Radiodiffusion et la

Television.  1952
  
 1386.Circulaire van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, houdende

een opsomming van tijdschriftartikelen.  1952
  
 1387.Circulaire "Godloosheid en geestelijke verzorging van buitenkerkelijken onder

gedetineerden" van (onbekend).  z.j.
  
 1388.Brief van M.J. Doesburg, hoofdaalmoezenier van het bedrijfsapostolaat, aan mr.dr.

J.C.M. Ongering, secretaris van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en
Cultureel Overleg.  1953
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 1389.Redevoering van mgr.dr. B.J. Alfrink over het humanisme, uitgesproken op het

Onderwijscongres van 29 april.  1953
  
 1390.Artikel "Overheid en humanisme" van mgr.dr. J.G. Stokman OFM uit #De Opmars#

van 24 april.  1953
  
 1391.Stukken betreffende de beroepskerstening van de rechterlijke macht.  1951-1955
  
 1392.Stukken betreffende het gesprek over het thema "Verantwoording en beleving van

onze eenheid", georganiseerd door #Plein 1957#.  1957
  
 1393.Verslagen van de bijeenkomst van de werkgroep Beroepskerstening

Researchwerkers van 30 november. Met bijlage.  1954
  
 1394.Stukken betreffende de universitaire KA.  1950-1953
  
 1395.Verslag van de vergadering van de werkgroep Beroepskerstening van Directeuren

van Technische Scholen van 28 april. Met bijlage.  1955
  
 1396.Stukken betreffende de werkgemeenschap van theologen.  1951-1952
  
 1397.Stukken betreffende de beroepskerstening van leerling-verpleegsters.  1949
  
 1398.Stukken betreffende de vrije beroepen in het algemeen.  1953
  
 1399.Stukken betreffende de plaats van de RK Kerk achter het ijzeren gordijn.  1950
  
 1400.Lijsten houdende titels van boeken inzake beroepskerstening. Met bijlage.  z.j.
  
 1401.Stukken betreffende de Algemene RK Propagandavereniging "De Katholieke

Garde".  1957-1958
  
 1402.Stukken betreffende communistische propaganda in Nederlandse fabrieken.

  1953-1955
  
 1403.Verhandelingen "Bisschop Paulus, de geringste onder de dienaren van God samen

met de vaders van het Heilig Concilie ter blijvende herinnering; decreet over het
lekenapostalaat" van H.J. van Santvoort.  z.j.

  
 1404.Verhandelingen "Pastorale Constitutie. De kerk in de wereld van deze tijd (deel I en

II)" van H.J. van Santvoort. Met bijlage.  [1966]
  
 1405.Verhandelingen "Decreet over het Apostolaat der leken" van de Stichting Katholiek

Maatschappelijk Beraad. Met aantekeningen en bijlagen.  z.j.
  
 1406.Stukken betreffende nupturiëntencursussen.  1966
  
 1407.Stukken betreffende de Actie voor God.  1955-1956
  
 1408.Stukken betreffende de Actie voor God.  1954-1955
  
 1409.Verslag van de bijeenkomst van de jeugdsectie Actie voor God van 21 april.  1955
  
 1410.Agenda voor en verslag van de vergadering van landelijke leiding van 13 juli. Met

bijlage.  1955
  
 1411.Brieven van jongeren aan P. Wesseling CSsR, houdende aanmeldingen voor de

Actie voor God.  1954
  
 1412.Stukken betreffende de bijdrage van S. Jelsma MSC en groep 1956 in #De Bazuin#

en #Actio Catholica# over het thema "Kerk zonder mensen - Mensen zonder Kerk".
  1956

  
 1413.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen.  1955-1956
  
 1414.Stukken betreffende Unum Omnes.  1960-1961
  
 1415.Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH).

  1957-1958
  
 1416.Stukken betreffende bedrijfsaalmoezeniers.  1957
  
 1417.Stukken betreffende nupturiënten- en verloofdencursussen.  1957
  
 1418.Stukken betreffende de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand

(NOVIB).  1957-1958
  
 1419.Statuten en huishoudelijk reglement van de NOVIB.  1957
  
 1420.Stukken betreffende de verhandeling "Overzicht van de structuur en de groei van

de Katholieke Actie in Nederland" van (onbekend). Met aantekeningen.  1958
  
 1421.Stukken betreffende het congres over Lekenapostolaat in Nederland in november.

  1958
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 1422.Statuten van de Italiaanse Katholieke Actie. Met kanttekeningen.  [1947]
  
 1423.Curriculum vitae van mr. A.A.W. Diepenbrock.  [1955]
  
 1424.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen aan de RK leden van de rechterlijke macht in

Nederland, houdende een invitatie tot deelname aan de bijeenkomst van 16 en 17
oktober. Met bijlage.  1953

  
 1425.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen aan de RK advocaten in Nederland, houdende

een invitatie tot deelname aan de bijeenkomst van 28 en 29 november. Met bijlage.
  1953

  
 1426.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen aan de leden van de Katholieke

Artsenvereniging, houdende een invitatie tot deelname aan een bijeenkomst van 21
en 22 november. Met bijlage.  1953

  
 1427.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen aan RK leraren en leraressen bij het Middelbaar

en Voorbereidend Hoger Onderwijs, houdende een invitatie tot deelname aan de
bijeenkomst van 14 en 15 november. Met bijlage en kanttekeningen.  1953

  
 1428.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen aan RK notarissen en kandidaatnotarissen in

Nederland, houdende een invitatie tot deelname aan de bijeenkomst van 17 en 18
oktober. Met bijlage.  1953

  
 1429.Circulaire van H. Meens aan de RK Dierenartsen in Nederland, houdende een

invitatie tot deelname aan de bijeenkomst van 10 en 11 oktober. Met bijlage.  1953
  
 1430.Circulaire van prof.dr.ir. F.P.A. Tellegen aan de RK directeuren van scholen voor

nijverheidsonderwijs, houdende een invitatie tot deelname aan de bijeenkomst van
25 en 26 september. Met bijlage.  1953

  
 1431.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen aan de leden van de Vereniging Katholieke

Nederlandse Dagblad Pers, houdende een invitatie tot deelname aan de
bijeenkomst van 25 en 26 februari. Met bijlage en kanttekeningen.  1952-1953

  
 1432.Circulaires "Teamgeest en teamwork ter redactie en in het dagbladbedrijf" van

(onbekend), houdende een samenvatting van de conclusies als neerslag van
hetgeen terzake door verschillende redacteuren van #De Gelderlander-Pers# werd
gesteld.  z.j.

  
 1433.Stukken betreffende diverse publicaties over onderwerpen gerelateerd aan het

katholieke geloof.  1953-1955
  
 1434.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Gezinsblad.  1962
  
 1435.Stukken betreffende de Europese Beweging.  z.j.
  
 1436.Stukken betreffende het Nationaal Verbond der KJMV.  [1951]
  
 1437.Stukken betreffende een bibliografie over het christendom van (onbekend).  1951
  
 1438.Circulaires "Actuele problemen in Spanje anno 1957". Met kanttekeningen en

bijlagen.  z.j.
  
 1439.Stukken betreffende het National Legion of Decency.  1937-1945
  
 1440.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding van 29 november.  1945
  
 1441.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de landelijke leiding en

de contactcommissie van de godsdienstige verenigingen van 2 november.  1945
  
 1442.Circulaire houdende een ontwerp van een schriftelijke cursus voor niet-katholieken.

  z.j.
  
 1443.Lijst houdende uitgaven en bladen van de Communistische Partij. Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 1444.Circulaires van #De Waarheid: Volksdagblad voor Nederland# inzake

obligatieleningen.  1947
  
 1445.Brief van dr.ir. F.P.A. Tellegen aan (onbekend) over een vraaggesprek. Met bijlagen.

  1953
  
 1446.Correspondentie met diverse personen en instellingen in Zwitserland, Duitsland,

Ierland en Colombia.  1951
  
 1447.Rapport van accountantskantoor Van Brugge, uitgebracht aan het bestuur van de

Stichting Actie voor God inzake de resultaten van de bisschoppelijke vastenactie.
  1969

  
 1448.Stukken betreffende de bisschoppelijke vastenactie, mede georganiseerd door de

Actie voor God.  1963
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 1449.Stukken betreffende de campagne voor de bisschoppelijke vastenactie.  1964
  
 1450.Stukken betreffende de bisschoppelijke vastenactie.  1962
  
 1451.Stukken betreffende de inzamelingsactie van het Catholic Bishops' Fund.  1965
  
 1452.Circulaires aan kloosters, houdende gegevens over de vijfde vastenactie. Met

bijlagen.  1965
  
 1453.Circulaires aan scholen, houdende gegevens over de vijfde vastenactie. Met

bijlagen.  1965
  
 1455.Circulaires aan H.L.M. Divendal, houdende gegevens over de vijfde vastenactie. Met

bijlagen.  1965
  
 1456.Circulaires aan kapelaans, houdende gegevens over de vijfde vastenactie. Met

bijlagen.  1965
  
 1457.Circulaires aan journalisten, houdende gegevens over de vastenactie. Met bijlagen.

  1965
  
 1458.Stukken betreffende de Pastorele Adviesraad Amsterdam (PAR).  1962-1964
  
 1459.Stukken betreffende de internationale samenwerking voor vrede en welvaart in de

wereld.  1969
  
 1460.Verhandeling "Homosexualiteit; een overzicht van sociaal wetenschappelijk

onderzoek naar homosexualiteit in Amerika en West-Europa" van G. Sanders. Met
kanttekeningen en bijlagen.  1974

  
 1461.Stukken betreffende de Couturierkring te Haarlem.  1964-1965
  
 1462.Stukken betreffende het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie

(PINK).  1969-1972
  
 1463.Stukken betreffende solidaridad, een interkerkelijke adventsactie voor Latijns-

Amerika.  1970
  
 1464.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Gezinsblad en de Katholieke

Gezinsbeweging in Nederland.  1961-1962
  
 1465.Stukken betreffende de Katholieke Nationale Bond voor EHBO.  1951-1955
  
 1466.Stukken betreffende verdiepingsdagen en -avonden voor jonggehuwden.  1951
  
 1467.Stukken betreffende #Consult#, het contactorgaan van de aalmoezeniers in de niet-

katholieke ziekenhuizen.  1965-1970
  
 1468.Stukken betreffende de adviescommissie Diocesaan Pastoraal Centrum. Met

kanttekeningen.  1964-1966
  
 1469.Stukken betreffende het nationaal priesterberaad gehouden op 24 en 25 november.

  1969
  
 1470.Rapport van een studie commissie, ingesteld door de Katholieke Raad van Overleg

voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging inzake het welfare work voor katholieke
zieken.  1951

  
 1471.Stukken betreffende De Zonnebloem, katholieke nationale stichting tot bevordering

van het welzijn der zieken.  1952-1953
  
 1472.Verhandeling "Grondgedachten voor een reeks gesprekken met verloofden" van het

Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk en de Jeugdorganisaties voor de Mannelijke
Jeugd.  z.j.

  
 1473.Programmateksten van radiocauserieën voor de KRO, gehouden door mr. A.A.W.

Diepenbrock.  1959
  
 1474.Cursussen van nupturiënten. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1475.Stukken betreffende nupturiënten-weekenden, georganiseerd door de diocesane

leiding van het aartsbisdom Utrecht.  z.j.
  
 1476.Rapport "Over het ambt" van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse

Kerkprovincie. Met kanttekeningen en bijlage.  1969
  
 1477.Rapport "Het leven der religieuzen" van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse

Kerkprovincie.  1969
  
 1478.Knipsels over de vijfde bisschoppelijke vastenactie. Met kanttekeningen.  1965
  
 1479.Brief van J. Siebel, redacteur van #'t Knuppeltje#, over de belangstelling van het

landelijk secretariaat voor het apostolaatswerk van die periodiek. Met bijlagen.
  1952

Pagina 52/148

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034599
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034600
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034601
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034602
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034602
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034603
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034603
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034604
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034604
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034605
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034605
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034606
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034607
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034608
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034608
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034609
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034609
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034609
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034610
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034611
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034611
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034612
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034612
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034613
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034613
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034614
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034615
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034616
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034616
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034617
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034617
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034619
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034648
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034648
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034648
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034620
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034620
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034621
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034621
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034621
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034622
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034622
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034623
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034618
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034618
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034624
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034624
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034625
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034625
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034626
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034627
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110034627


Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 1480.Lezing van mr. J. van Meerwijk over Nieuw Guinea, uitgesproken op 23 juni.  1952
  
 1481.Circulaire van de Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken inzake het

hoofdbestuur en het dagelijks bestuur.  1951
  
 1482.Stukken betreffende de hoogte van de leges door de KA te betalen voor inlichtingen

uit het bevolkingsregister voor parochieel gebruik.  1946-1947
  
 1483.Verslag van de vergadering van IDIL van 28 december.  1949
  
 1484.Circulaire aan de leden van de landelijke leiding inzake de Assemblée générale te

Madrid en het bezoek van mr. A.A.W. Diepenbrock en dr.ir. F.P.A. Tellegen aan
Trier.  1952

  
 1485.Verhandeling "Over de wenschen van de Kerken t.a.v. de burgerlijke overheid ten

aanzien van de zedenverwildering" van (onbekend).  1946
  
 1486.Circulaire van E.J.L. Wezenberg en W.A. van Heyningen, president en secretaris

van de Sint Vincentiusvereniging, aan de leden te 's-Gravenhage, houdende een
uitnodiging voor de vergadering van 8 april.  1959

  
 1487.Brieven van (onbekend) aan de diocesane secretariaten over de bekendmaking van

kerkdiensten aan vakantiegangers. Met kanttekeningen.  1952
  
 1488.Stukken betreffende de Katholieke Raad van Israël.  1960-1961
  
 1489.Overdruk van het artikel "La collaboration du laïcat et de la hiërarchie dans l'Action

Catholique" van mr. L.C. Baas uit #L'épiscopat dans son rapport au peuple de Deu#.
  z.j.

  
 1490.Verslag van de studiedag over het parochieel overleg van 27 juni.  1962
  
 1491.Stukken betreffende de Sint Adelbertvereniging.  [1954]
  
 1492.Circulaires houdende persberichten van de KA. Met brieven.  1954-1956
  
 1493.Brief van uitgeverij De Toorts aan mr. A.A.W. Diepenbrock over de actie voor het

goede boek.  1955
  
 1494.Brief van prof. G.H.L. Zeegers aan mr. A.A.W. Diepenbrock over een door Zeegers

en anderen vervaardigde nota inzake onkerkelijkheid.  z.j.
  
 1495.Correspondentie met mr. H.G.J. Morshuis, president van de Sint

Vincentiusvereniging, inzake #Raden#, een uitgave van de Amsterdamse sectie van
die vereniging.  1954

  
 1496.Stukken betreffende de verhouding tussen de contactcommissie Sint

Willibrordvereniging en de Actie voor God.  1954
  
 1497.Stukken betreffende de KFA, het Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd en de

Stichting Instituut Film en Jeugd. Met kanttekeningen.  1951-1953
  
 1498.Stukken betreffende de studieweekenden over het sociaal-caritatief werk in het

aartsbisdom Utrecht, gehouden op 2 en 3 juli en op 3 en 4 september.  1949
  
 1499.Documentatie betreffende bisschoppelijke vastenacties en de MIVA.  1960-1961, z.j.
  
 1500.Circulaires inzake propaganda voor de bisschoppelijke vastenactie.  1961
  
 1501.Stukken betreffende de bisschoppelijke vastenactie.  1961
  
 1502.Stukken betreffende propaganda voor de bisschoppelijke vastenactie.  1962
  
 1503.Documentatie betreffende de bisschoppelijke vastenactie.  1962
  
 1504.Stukken betreffende de bisschoppelijke vastenactie.  1962
  
 1505.Verhandeling van (onbekend) over de verhouding tussen de KA en de Actie voor

God. Met bijlage.  1959
  
 1506.Circulaire van P. Wesseling CSsR inzake de Actie voor God.  z.j.
  
 1507.Stukken betreffende de Katholieke Garde, een RK propagandavereniging.

  1954-1955
  
 1508.Stukken betreffende de jaarvergadering van de Actie voor God van 21 juli.  1955
  
 1509.Stukken betreffende de eerste bijeenkomst van het comité van de Actie voor God

van 5 augustus.  1954
  
 1510.Stukken betreffende het Bedrijfsapostolaat H.H. Petrus en Paulus.  1955
  
 1511.Rapport van het accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening

over 1954 van de Stichting Landelijke Katholieke Actie.  1955
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 1512.Rapport van het accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening

over 1955 van de Stichting Landelijke Katholieke Actie.  1956
  
 1513.Jaarprogram van Reddend Christendom voor 1947/1948, opgesteld in

samenwerking met de KA, standsorganisaties, Vrouwen- en Jeugdbeweging.  1947
  
 1514.Stukken betreffende de actie voor Waardige Zomerviering, een campagne ter

bescherming van de goede zeden.  1946
  
 1515.Verslagen van de bijeenkomsten van het LCKA. Met bijlagen.  1962-1963
  
 1516.Stukken betreffende de jeugdsectie Voor God en de Katholieke Jonge

Middenstands Vereniging.  1954-1955
  
 1517.Stukken betreffende het Katholiek Genootschap voor Internationale Betrekkingen

(KAGIB).  1962-1963
  
 1518.Rapport van het werkcomité Onderzoek en Gezin, uitgebracht aan de Nederlandse

bisschoppen inzake de situatie in huwelijk en gezin.  1960
  
 1519.Artikel "Het moderne Soefisme" van K. Steur uit #Het Schild#, jrg. 12.  1940
  
 1520.Redevoering "Responsabiliter des chretiens devant les taches de l'Unité

Chretienne" van P. Michalon, uitgesproken op 13 maart.  1960
  
 1521.Redevoering "Une spiritualité oecumenique (1)" van P. Michalon.  1960
  
 1522.Verhandeling "Wachten katholieken en protestanten op een ontmoeting" van W.F.

Golterman.  z.j.
  
 1523.Stukken betreffende de Couturierkring.  1959-1964
  
 1524.Stukken betreffende de dogmaverklaring over de Maria ten Hemelopneming op 1

november.  1950
  
 1525.Stukken betreffende de huwelijkscursus.  1964
  
 1526.Rapport van de commissie Gezagsopvatting en Gezagsbeleving inzake het

Pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie. Met kanttekeningen en
bijlagen.  [1967]

  
 1527.Inleidingen over Sint Franciscus van Assisi en zijn spiritualiteit, gehouden op de

Rijsenburgse studiedagen te Brummen in april door A. van Corstanje, pater
Joannes, R. Baekers OFM en Alberto Ghinato OFM.  1952

  
 1528.Verslagen van vergaderingen van het Interdiocesaan Beraad. Met kanttekeningen.

  1966-1967
  
 1529.Stukken betreffende de Rijsenburgse studiedagen te Brummen in maart 1951 en

april 1952.  1951-1952
  
 1530.Programmateksten van radiocauserieën voor de KRO, gehouden door mr. A.A.W.

Diepenbrock. Met bijlagen.  1948-1952
  
 1531.Stukken betreffende de causerie voor de KRO inzake de Nationale Paasloterij,

gehouden door mr. A.A.W. Diepenbrock.  1946-1950
  
 1532.Stukken betreffende de samenwerking tussen de landelijke leiding en de

Liturgische Beweging.  1946
  
 1533.Stukken betreffende de achttienjarigen-cursus.  1959-1962
  
 1534.Stukken betreffende de kerstviering in de concertzaal te Haarlem.  1961
  
 1535.Kranteknipsels inzake de Couturierkring.  1961
  
 1536.Stukken betreffende de Couturierkring.  [1963]
  
 1537.Stukken betreffende de Katholieke Centrale voor Beroepskeuzevoorlichting.

  1953-1956
  
 1538.Stukken betreffende de tentoonstelling E-55 van de Actie voor God te Rotterdam.

Met aantekeningen.  1955
  
 1539.Stukken betreffende de jongerenafdeling van de Actie voor God, waarvan de leiding

berust bij P. Wessling CSsR, kapelaan D. Coppes en J. Dankelman CSsR.
  1958-1959

  
 1540.Stukken betreffende de Vereniging van Reclasseringsinstellingen in het

gevangeniswezen.  1951-1953
  
 1541.Stukken betreffende de voorbereiding van een bundel over Nederlandse

heiligdommen en bedevaartsplaatsen.  1867-1943
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 1542.Stukken betreffende #Plein 1954#, #Plein 1955# en #Plein 1956#.  1954-1956
  
 1543.Rapport van het accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening

over 1960 van de Stichting Actie voor God.  1961
  
 1544.Verslag van de jaarvergadering van de Actie voor God van 21 juli. Met bijlagen.

  1955
  
 1545.Circulaire van H.L.M. Divendal, houdende een nabeschouwing van de

bisschoppelijke vastenactie.  1961
  
 1546.Agenda van de vergadering van het comité van de Actie voor God van 14

november.  [1956]
  
 1547.Agenda voor de vergadering van het dagelijks bestuur van de Actie voor God van 4

oktober.  [1956]
  
 1548-1550.Stukken betreffende International Documentation on the Conciliar Church (IDO-C).

  1968, 1971-1973
Bevat 3 stukken

  
  1548.1968
  
  1549.1971
  
  1550.1972-1973
  
 1551.Verhandeling "Las declaraciones de Buga; la misión de las Universidades Católicas

en America Latina" van IDO-C.  1968
  
 1552.Stukken betreffende Unum Omnes.  1965-1966
  
 1553-1555.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad.  1962-1964

Bevat 3 stukken
  
  1553.1962
  
  1554.1963
  
  1555.1964
  
 1556.Stukken betreffende het jongerencontact onder leiding van P. Wesseling CSsR.

  1958
  
 1557.Stukken betreffende het wereldcongres voor Lekenapostolaat, gehouden van 5 tot

en met 13 oktober 1957.  1956
  
 1558.Stukken betreffende het wereldcongres voor Lekenapostolaat van 5 tot en met 13

oktober.  1957
  
 1559.Brieven van de parochie Sint Koenraad te Eindhoven en de Sint Lukasparochie te 's-

Hertogenbosch aan de redactie van #Pastorale Gids# te Heemstede over
huisbezoek.  1966

  
 1560.Stukken betreffende de #Hoeksteenreeks#, een uitgave van de Actie voor God.

  1966
  
 1561.Stukken betreffende de oudervereniging Sancta Maria te Haarlem.  1958-1962
  
 1562.Stukken betreffende de priesterenquête, verricht door het Instituut voor Toegepaste

Sociologie te Nijmegen in opdracht van het PINK, inzake het celibaat.  1969
  
 1563.Stukken betreffende het Interkerkelijk Contact voor Lectuurvoorziening.  1969-1971
  
 1564.Stukken betreffende de lokale Raden van Kerken.  1967-1968
  
 1565.Stukken betreffende het dekenaat Amsterdam.  1966
  
 1566.Stukken betreffende het dekenaat Delft.  1965
  
 1567.Stukken betreffende het dekenaat Deventer.  1966
  
 1568.Stukken betreffende de Salzburger Diözesansynode.  1968
  
 1569.Stukken betreffende de cursussen theologie en pastoraal aan het groot-seminarie

te Warmond.  1968
  
 1570.Artikelen van diverse auteurs bestemd voor #Sursum corda#. Met kanttekeningen.

  1964-1965
  
 1571.Stukken betreffende de Wiener Diözesansynode van 21 tot en met 24 oktober.  1970
  
 1572.Stukken betreffende de financiële situatie van #Sursum Corda#.  [1963]
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 1573.Stukken betreffende de financiële situatie van #Sursum Corda#. Met
kanttekeningen.  1953-1954

  
 1574.Stukken betreffende het contract inzake het drukken en exploiteren van #Sursum

Corda#.  [1963]
  
 1575.Stukken betreffende de presentatie van de Nieuwe Katechismus door het Hoger

Katechetisch Instituut.  1966
  
 1576.Verhandeling "Praktijkproblemen van de moderne huisarts bezien vanuit moraal-

psychologisch perspectief, naar aanleiding van een gesprek met enkele huisartsen"
van (onbekend).  z.j.

  
 1577.Circulaire "Een unieke pelgrimstocht" van (onbekend).  z.j.
  
 1578.Verslag van de negende vergadering van de commissie tot Situering van Kerken en

Kerkelijke Gebouwen in het bisdom Rotterdam van 25 februari.  1957
  
 1579.Lijsten houdende financiële gegevens omtrent de bisschoppelijke vastenactie,

mede georganiseerd door de Actie voor God.  1961
  
 1580.Stukken betreffende het project Campina Grande van de Stichting Steunfonds

Gezondheidszorg Brazilië.  1961
  
 1581.Brief van M. Steeghs aan de bisschoppelijke vastenactie Nederland over het project

San Juan Ostuncalco, een opvoedingscentrum voor Indiaanse kinderen. Met
kanttekeningen en bijlagen.  1961, 1966

  
 1582.Brief van mgr. E. Pinto, bisschop van Ahmedabad, aan kardinaal B. Alfrink,

voorzitter van de bisschoppelijke vastenactie, over jeugdtehuizen in India. Met
kanttekeningen en bijlagen.  1961

  
 1583.Stukken betreffende de Operatie Jungle Ziekenhuis Jabalpur (India).  1961
  
 1584.Verslag van S. Duynstee OFM, directeur van het Opbouwcentrum te Palma di

Montechiaro (West-Sicilië), over de werkzaamheden van het genoemde
opbouwcentrum. Met kanttekeningen.  1961

  
 1585.Brieven van J. van Zuylekom OESA, penningmeester van Caritas Bolivana, en L.

Hoogveld OESA, prior provincialis, aan kardinaal B.J. Alfrink, voorzitter van de
bisschoppelijke vastenactie, over de noden van de katholieke kerk in Zuid Amerika.
Met aantekeningen.  1962

  
 1586.Stukken betreffende de noodtoestand in het Masai-gebied in Kenya. Met

kanttekeningen.  1960-1962
  
 1587.Verhandeling "Bouw van een klein-seminarie op de Azoren" van (onbekend).  1962
  
 1588.Stukken betreffende het verzoek om financiële steun vanuit de vastenactie voor het

Sint Vincentius Ziekenhuis te Paramaribo.  1961
  
 1589.Circulaire van T. Steltenpool SVD inzake de hulpverlening voor

verpleegstersvorming in Kerala (Zuid-India).  1961
  
 1590.Circulaire van A. Blommaert CSSp. inzake de probleemsituatie in Upare, een

afgescheiden gebied van de Kilimanjaro (Oost-Afrika).  1961
  
 1591.Stukken betreffende de hulp van de vastenactie aan de Sinpur-Karpur

modelboerderijen in Centraal-India. Met kanttekeningen.  1961-1963
  
 1592.Stukken betreffende het missie-werk van mgr. C. Veerman in het gebied van Cametá

in Brazilië.  [1962]
  
 1593.Brief van A. Horsthuis aan kardinaal B.J. Alfrink, voorzitter van de bisschoppelijke

vastenactie, en mgr. J.C.J.M. Poell, algemeen econoom van het aartsbisdom
Utrecht, houdende een verslag over wat gedaan werd met de gift uit de vastenactie
in het bisdom Jales (Brazilië). Met bijlagen.  1962

  
 1594.Stukken betreffende het radioproject CHOLO in Nyassaland.  1962
  
 1595.Brief van P. Tellegen OP uit Belo Horizonte over het missiegebied in Noord-Brazilië.

Met aantekening.  1961
  
 1596.Stukken betreffende de hulpverlening aan het Instituto de Educación Rural te

Santiago (Chili). Met kanttekeningen.  1962-1963
  
 1597.Brief van mgr. Bodewes aan kardinaal B.J. Alfrink, voorzitter van de bisschoppelijke

vastenactie, over het aanleggen van een koffieplantage in de République
Centrafricaine. Met kanttekeningen.  [1962]

  
 1598.Stukken betreffende de Landrover gekocht door T. de Jong WF, missionaris te

Uganda, met het geld afkomstig van de vastenactie. Met kanttekeningen.  1962
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 1599.Brief van mgr. H. Miltenburg aan kardinaal B.J. Alfrink over de bouw van het Fatima
Hospital te Kunri (West-Pakistan).  1962

  
 1600.Brief van de missiezusters Franciscanessen van de Heilige Antonius aan kardinaal

B.J. Alfrink, voorzitter van de bisschoppelijke vastenactie, over de volksgezondheid
in Brazilië.  1962

  
 1601.Brief van W. Essens SDB, directeur van de school voor Technisch Lager Onderwijs

te Nazareth (Israël), aan mr. A.A.W. Diepenbrock over hulp voor deze school.  1962
  
 1602.Brief van de congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart

aan het secretariaat van de bisschoppelijke vastenactie over de oprichting van een
lagere technische school te Mawego (Kenya).  1962

  
 1603.Brief van W. Smit OFM, directeur van Saint Francis' Boys' Home, aan kardinaal B.J.

Alfrink, voorzitter van de bisschoppelijke vastenactie, over het stichten van een
ambachtsschool in Cochin (India).  1962

  
 1604.Stukken betreffende de vluchtelingenhulp aan Rwanda en Urundi.  1962
  
 1605.Brief van José Brandäo de Castro CSsR aan mgr. J.C.J.M. Poell, algemeen

econoom van het aartsbisdom Utrecht, over hulp aan het diocees Proprià (Brazilië).
Met kanttekeningen en bijlagen.  1962

  
 1606.Brief van nuntius apostolicus C. Rocco aan kardinaal B.J. Alfrink over hulp aan de

katholieke kweekschool te Cochamba (Bolivia).  1962
  
 1607.Correspondentie tussen mgr. J.C.J.M. Poell, algemeen econoom van het

aartsbisdom Utrecht, en J. de Boer OSC over projecten in Tanganyika.  1962
  
 1608.Circulaire van J. van Doorne CSSp. inzake de watersnood in Tanganyika. Met

bijlage.  1962
  
 1609.Stukken betreffende de vastenactie 1963. Met kanttekeningen.  1962
  
 1610.Lijsten houdende gegevens omtrent de projecten en financiële gegevens van de

vastenactie 1963.  [1962]
  
 1611.Stukken betreffende de steun van de vastenactie 1963 tot leniging van de noden in

het Masaigebied (Egypte).  1962-1963
  
 1612.Brieven van D. Stuyvenberg SM aan mgr. J.C.J.M. Poell, algemeen econoom van het

aartsbisdom Utrecht, over steun van de vastenactie 1963 voor de bouw van een
Muloschool en de aanschaf van tractoren voor de voedselvoorziening voor drie
scholen op de Salomons-Eilanden.  1962-1963

  
 1613.Stukken betreffende steun van de vastenactie 1963 voor het noviciaatshuis voor

inheemse zustercongregaties in het zuiden van de Filippijnen. Met kanttekeningen.
  1962-1966

  
 1614.Stukken betreffende de steun van de vastenactie 1963 voor de bouw van een

boerderij voor voeding van schoolkinderen in het Vicariaat Keetmanshoop (Zuid-
West Afrika).  1962-1963

  
 1615.Brief van mgr. Ayoub aan kardinaal B.J. Alfrink, voorzitter van de vastenactie, over

het Maronietische aartsbisdom te Aleppo (Syrië).  1962
  
 1616.Stukken betreffende het verzoek van mgr. J. van der Heyden, apostolisch prefect

van Kenge (Kongo), om steun voor het beschavingswerk van Nederlandse
missionarissen aldaar.  1962

  
 1617.Stukken betreffende steun van de vastenactie 1963 voor de oprichting van een HTS,

LTS en bezinningscentrum en een huis voor inheemse broeders in delen van
Oceanië. Met kanttekeningen.  1962-1963

  
 1618.Stukken betreffende steun van de vastenactie 1963 voor een ziekenhuis nabij

Ernakulam (Kerala, Zuid-India).  1962-1963
  
 1619.Stukken betreffende de verheffing van de levensstandaard van de Berg-Dusuns in

Noord-Borneo (Indonesia).  1963
  
 1620.Brieven van J.P.M.M. Storimans, arts, aan mgr. J.C.J.M. Poell, algemeen econoom

van het aartsbisdom Utrecht, over de uitbreiding van het Rubaga-hospitaal
(Uganda).  1962-1963

  
 1621.Brieven van J.K. Amissah en A. v.d. Weijden SMA over de uitbreiding van een

meisjeskostschool te Cape Coast (Ghana).  1962
  
 1622.Brieven van J. Chakiath en J. Parecattil over de aankoop van machines en

werktuigen voor een vakschool te Kalamassery (Kerala, Zuid-India). Met
kanttekeningen.  1962
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 1623.Brief van G. van Velsen, bisschop van Kroonstad, over katechisten in het bisdom
Kaapstad (Zuid-Afrika).  1962

  
 1624.Brieven van N. Hettinga, bisschop van Rawalpindi (Pakistan), aan kardinaal B.J.

Alfrink over het stichten van een zusterklooster en een school in zijn bisdom.
  1962-1963

  
 1625.Stukken betreffende de steun van de vastenactie 1963 voor het scholencomplex in

Parasala (Kerala, Zuid-India).  1962-1963
  
 1626.Brieven van A. Smulders MSC aan mgr. J.C.J.M. Poell over de uitbouw van het

hoger onderwijs op de Filippijnen. Met bijlagen.  1962-1963
  
 1627.Stukken betreffende de steun van de vastenactie voor de verzorging van bejaarden,

baby's en zwangere vrouwen.  1963
  
 1628.Brief van F. van der Poel OSC aan kardinaal B.J. Alfrink over het Lekenapostolaat te

Morogoro (Tanganyika).  1962-1963
  
 1629.Stukken betreffende de bouw van een kerk te Novo Lino (Brazilië).  1962
  
 1630.Correspondentie tussen A. van Oorschot WP, bisschop van Mbeya (Tanganyika), en

mgr. J.C.J.M. Poell over het katholiek onderwijs in Afrika.  1962
  
 1631.Stukken betreffende steun van de vastenactie 1963 aan Cochabamba (Bolivia).

  [1962]
  
 1632.Brieven van J. Veenboer aan mgr. J.C.J.M. Poell over de bouw van een school te

Gonja (Tangayika). Met bijlage.  1962-1963
  
 1633.Brieven van F. van Oekel aan mgr. J.C.J.M. Poell over het missiewerk in het noord-

oosten van Brazilië.  1962-1963
  
 1634.Nota van J. Moerman, directeur van de sectie Afrika van de Office International de

l'Enseignement Catholique, over het onderwijs in Afrika. Met bijlage.  1963
  
 1635.Brieven van B.B. Heim, aartsbisschop van Xanthus, aan mgr. J.C.J.M. Poell over

een bijdrage voor het Vadstenaklooster in Zweden.  1962-1963
  
 1636.Brieven van J. Edamaram SJ aan (onbekend) over steun van vastenactie 1963 voor

het Instituut van Sociale Wetenschappen te Trivandrum (Kerala, India).  1962
  
 1637.Brieven van A.R. de Santana en F. Sanders CSSp. aan kardinaal B.J. Alfrink,

voorzitter van de vastenactie, over de uitzending van een Spaanse dokter naar
Angola.  1962-1963

  
 1638.Stukken betreffende het missiewerk van zuster Baptista Simons te Indore (India).

  1963-1964
  
 1639.Brieven van P.A. de Boer aan mgr. J.C.J.M. Poell over de oprichting van een

congregatie van vrouwelijke religieuzen in Puerto Rico.  1962-1963
  
 1640.Stukken betreffende de steun van de vastenactie 1963 voor een zusterklooster te El

Monte (Chili).  1962-1963
  
 1641.Stukken betreffende een financiële tegemoetkoming van de vastenactie 1963 ten

behoeve van studiebeurzen voor Surinamers.  1962-1963
  
 1642.Stukken betreffende steun van de vastenactie 1963 ten behoeve van het katholiek

onderwijs in het aartsbisdom Sâo Luís (Brazilië).  1962-1963
  
 1643.Brieven van mgr. J.C.A. van Miltenburg OFM, aartsbisschop van Karachi (Pakistan),

aan kardinaal B.J. Alfrink en het Nederlands episcopaat over de bouw van twee
scholen in het raam van het Jati-project.  1962-1963

  
 1644.Brieven van mgr. H. te Riele MHM, apostolisch prefect te Malakal (Soedan), aan

kardinaal B.J. Alfrink over de bouw van een kerk ter plaatse.  1962-1963
  
 1645.Brieven van A. Djajasepoetra SJ, aartsbisschop van Djakarta (Indonesia), aan

kardinaal B.J. Alfrink en J.A.A.C. van Kempen SJ, missieprocuur te Nijmegen, over
steun voor het geestelijk en sociaal indoctrinatie- en verdiepingscentrum in
Djakarta.  1962-1964

  
 1646.Stukken betreffende de steun van de vastenactie 1963 aan sociale centra in Nieuw

Guinea.  1962-1963
  
 1647.Brief van (onleesbaar) aan mgr. J.C.J.M. Poell over de steun van vastenactie 1963

voor een katechistenschool en een internaat te Obera (Argentinië). Met bijlage.
  1962

  
 1648.Stukken betreffende de bouw van een kleuterschool te Kitami (Japan).  1962-1963
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kardinaal B.J. Alfrink en mgr. J.C.J.M. Poell over de stichting van een inheems
broederhuis ter plaatse. Met bijlagen.  1962-1963

 1649.Brieven van N.M. Schneiders CICM, aartsbisschop van Makassar (Indonesië), aan  
 1650.Brief van (onleesbaar) aan kardinaal B.J. Alfrink over de bouw van een nieuwe kapel

in Noord-Borneo (Indonesië).  [1962]
  
 1651.Brief en nota van M. Ekwa SJ, president van het Bureau de l'Enseignement

Catholique (BEC), aan kardinaal B.J. Alfrink over de werkwijze van de BEC in
Leopoldville (Kongo).  1962

  
 1652.Stukken betreffende steun van de vastenactie 1963 ten behoeve van de voltooiing

van een middelbare school te Mosocho (Kisii, Kenya).  1962-1963
  
 1653.Stukken betreffende "Bush-schools" te Marymount (Zuid-Rhodesië).  1962-1963
  
 1654.Brief van zr. Johanna, Mission Notre Dame des Anges, aan kardinaal B.J. Alfrink

over de meisjeskweekschool te Bunyuka (Kongo).  1963
  
 1655.Brief van A. Haselager OPraem., abt van de abdij van Berne, aan kardinaal B.J.

Alfrink over de stichting van een klooster in het bisdom Jabalpur (India).  1962
  
 1656.Brieven van het bisdom Estância (Brazilië) aan mgr. J.C.J.M. Poell over steun van

de vastenactie 1963 aan het ontwikkelen van onderwijsfaciliteiten in het bisdom.
  1962-1963

  
 1657.Brief van S. Kuypers CSsR, bisschop van Paramaribo (Suriname), aan mgr. J.C.J.M.

Poell over steun aan het onderwijs te Paramaribo.  1963
  
 1658.Stukken betreffende hulp van de vastenactie aan Caritas Algérienne.  1963
  
 1659.Stukken betreffende steun van de vastenactie 1963 aan het katholiek

informatiecentrum te Helsinki (Finland).  1962-1963
  
 1660.Brief van mgr. A.H. van den Hurk OFMCap., aartsbisschop van Medan (Sumatra,

Indonesië), aan de Vastenactie Nederland over steun voor een lagere technische
school te Medan. Met bijlage.  1962

  
 1661.Stukken betreffende financiële hulp voor de afdeling research van het Aziatisch

Sociaal Instituut te Manila (Filipijnen).  1962-1963
  
 1662.Stukken betreffende steun van de vastenactie 1963 voor de oprichting van een

radiozender ten behoeve van de volksopvoeding te Jales (Brazilië).  1962-1963
  
 1663.Stukken betreffende steun van vastenactie 1963 ten behoeve van een kerk,

parochiezaal en jeugdgebouw te Oslo (Noorwegen).  1962-1963
  
 1664.Brief van S. Dias OFM, hoofd van het Commissariaat der Minderbroeders in India,

aan kardinaal B.J. Alfrink met een verzoek van de Franciscanen te Sion (Bombay,
India) om hulp. Met bijlage.  1962

  
 1665.Brief van mgr. M. Ntuyahaga, bisschop van Usumbura (Burundi), aan kardinaal B.J.

Alfrink met een verzoek om steun aan een meisjestehuis ter plaatse.  1962
  
 1666.Brief van H.H. Malzone, bisschop van Governador-Valadares (Brazilië), aan

kardinaal B.J. Alfrink met een verzoek om financiële hulp voor het herbouwen van
zijn huis.  1962

  
 1667.Brief van J.M. Ogez WF, bisschop van Mbarara (Uganda), aan kardinaal B.J. Alfrink

over de opbouw van een landbouwschool in Mbanano.  1962
  
 1668.Brieven van P. Ngo Dinh Thuc, aartsbisschop van Hué (Vietnam), aan kardinaal B.J.

kardinaal Alfrink over de wederopbouw van de door een tyfoon verwoeste scholen,
kerken en kapellen in zijn bisdom.  1962

  
 1669.Brief van het bestuur van het Kardinaal van Rossum Instituut, centrum voor sociale

en culturele hulp, aan mgr. J.C.J.M. Poell over de steun van vastenactie 1963.  1962
  
 1670.Brief van C. Dubbelman OPraem., bisschop van Jabalpur (India), aan kardinaal B.J.

Alfrink over steun van vastenactie 1963 voor het Hostel-Centre voor opvang van
studerende jeugd ter plaatse.  1962

  
 1671.Brief van prof.mr. L.G.A. Schlichting en dr. J.P. van Campen aan kardinaal B.J.

Alfrink over beurzen voor medische studenten uit ontwikkelingslanden.  1962
  
 1672.Brieven van A. Cauwe SJ aan mgr. J.C.J.M. Poell over steun van vastenactie 1963

voor het ziekentransport in Kongo.  1962-1963
  
 1673.Circulaires van J.J. Karsten en B. Sanders inzake de oprichting van een

katechetisch centrum in Australisch Nieuw-Guinea.  1962
  
 1674.Brief van F. Pagen SVD aan de bisschoppelijke vastenactie met een verzoek om

geldelijke ondersteuning voor de verwezenlijking van twee projecten te Itapua y
Alto Paraná (Paraguay). Met bijlagen.  1962
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 1675.Brieven van mgr. M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam, en mgr. H. van Elswijk

CSSp., bisschop van Morogoró (Tanganyika), aan mgr. J.C.J.M. Poell en kardinaal
B.J. Alfrink over de wederopbouw van door aardverschuivingen verwoeste scholen
in Bundukè, Morogoró en Tanganyika.  1962-1963

  
 1676.Brieven van J. Klooster CM, bisschop van Surabaja (Indonesië), aan kardinaal B.J.

Alfrink over de steun van vastenactie 1963 ten behoeve van de katholieke faculteit
in zijn bisdom.  1962

  
 1677.Stukken betreffende het verzoek van de Stichting Pro Mundi Vita mee te mogen

delen in de opbrengst van de vastenactie.  1962
  
 1678.Brief van het Centrum Kontakt der Kontinenten te Soesterberg aan de

bisschoppelijke vastenactie met een verzoek om subsidie uit de vastenactie voor de
aanpassing van het vroegere missiehuis Sint Jan aan de taak van het Centrum. Met
kanttekeningen.  1962

  
 1679.Stukken betreffende de steun van de vastenactie 1963 aan enige projecten van W.

van Straaten OP.  1962-1963
  
 1680.Brief van A. van Dongen SCJ aan het bestuur van de bisschoppelijke vastenactie

met een dankbetuiging voor de ontvangen steun.  1963
  
 1681.Plakboek "Annexe au rapport du 31 janvier 1963 concernant l'exploitation avicole"

van de Société du Foyer Nazareth (Israël).  1963
  
 1682.Stukken betreffende steun van de vastenactie voor enige projecten in Rwanda en

Urundi.  1963
  
 1683.Stukken betreffende een gift van de vastenactie voor een tehuis van verwaarloosde

jongeren te Campina Grande (Brazilië).  1963
  
 1684.Correspondentie tussen M. Amabel, moeder overste van het Fatima-klooster in

Margâo (India), en de Union Catholique de Cooperation Interraciale (UCCI) over
geldelijke steun voor het klooster. Met bijlage.  1962

  
 1685.Correspondentie tussen mgr. J.C.J.M. Poell en G. van de Laar MHM van de Catholic

Mission Shibuyi te Kakamega (Kenya) over de aanvragen voor financiële hulp van
de bisschoppelijke vastenactie.  1963

  
 1686.Correspondentie tussen mgr. J.C.J.M. Poell en zr. M. Johanna, overste van de

Zusters van Aanbidding der Gerechtigheid Gods, over de participatie in de
bisschoppelijke vastenactie ten behoeve van enige projecten in Opper Volta. Met
bijlagen.  1963

  
 1687.Correspondentie tussen J. Baken SDB, lid van de Mission Catholique in Mokambo

(Congo-Léo), en mgr. J.C.J.M. Poell over de aanvraag voor financiële hulp van de
vastenactie ten behoeve van enige projecten in Mokambo. Met bijlage.  1963

  
 1688.Stukken betreffende een gift van het vastenactie noodfonds ten behoeve van de

bestrijding van de hongersnood in het diocees Pusan (Korea). Met kanttekeningen.
  1963

  
 1689.Stukken betreffende het missiewerk in het Masaigebied van Kenya. Met

kanttekeningen.  1960-1961
  
 1690.Lijsten houdende gegevens omtrent de projecten en financiële gegevens van de

vastenactie 1962.  [1961]
  
 1691.Jaarverslag van het Bukumbi Hospital (Tanganyika).  1962
  
 1692.Stukken betreffende de missionering in Oost-Afrika.  1962
  
 1693.Brief van P. Bergmann WP aan de bisschoppelijke vastenactie over het Tabora-

project, een project voor een doofstommenschool in Tanganyika. Met bijlagen.
  1962

  
 1694.Stukken betreffende de financiële steun van de bisschoppelijke vastenactie voor de

schoolradiozender te Tefé (Brazilië).  1962
  
 1695.Correspondentie tussen L.G. van Kraay SCJ, superior provincialis van de Noord

Braziliaanse Provincie van het Heilig Hart, en de secretaris van het bisdom 's-
Hertogenbosch over verdeling van de opbrengst van de vastenactie.  1962

  
 1696.Brief van het episcopaat van Uruguay aan kardinaal B.J. Alfrink, houdende een

aanbeveling voor het werk van mgr.dr. L. Baccino, bisschop van San José, ten
behoeve van de oudste katholieke krant van Zuid-Amerika #El Bien Público#.  1961

  
 1697.Brief van pater W. Wammes CICM aan het Nederlands episcopaat betreffende de

gift van de vastenactie ten behoeve van de opbouw van gedeelten van het door de
tyfoon Wanda getroffen Hong Kong. Met kanttekeningen en bijlagen.  1962
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 1698.Stukken betreffende het verzoek om financiële steun ten behoeve van de bouw van

een inheems zusterhuis annex kliniek te Kisumu (Kenya).  1963
  
 1699.Brieven van F. Hall, bisschop van Kisumu (Kenya), aan kardinaal B.J. Alfrink over

geldelijke steun voor de opleiding van inheemse broeders in zijn diocees.  1963
  
 1700.Brief van G. van de Laar MHM aan mgr. J.C.J.M. Poell over de bouw van een

kloosterschool te Shibuyi (Kenya). Met bijlage.  1963
  
 1701.Stukken betreffende de bisschoppelijke vastenactie.  1961-1962
  
 1702.Brieven van zr. Infantia aan mgr. J.C.J.M. Poell over geldelijke steun van de

vastenactie voor de bouw van een school voor doofstommen in Mussivces (Kenya).
Met bijlage.  1963-1964

  
 1703.Brieven van H. Verhoef MHM, missionaris te Tindinyo (Kenya), aan kardinaal B.J.

Alfrink over de bouw van een weeshuis te Amukura.  1964-1965
  
 1704.Brief van J. de Reeper MHM, bisschop van Kisumu (Kenya), aan kardinaal B.J.

Alfrink met een verzoek om financiële hulp voor enige projecten in zijn diocees.
  1964

  
 1705.Brief van J. Ziliak SVD aan mgr. J.C.J.M. Poell met een aanvraag voor financiële

hulp ten behoeve van de Karpur-Sirpur-boerderijen (India). Met bijlagen.  1965
  
 1706.Brieven van L. van der Linden WP aan kardinaal B.J. Alfrink met een verzoek tot

financiële steun voor het afbouwen van het sociaal centrum te Goma (Congo). Met
bijlagen.  1964-1965

  
 1707.Stukken betreffende de Jongensstad van Poá (Brazilië) van S.A. Switzar SSCC.

  1950
  
 1708.Brief van D.E. Hurley, aartsbisschop van Durban (Zuid-Afrika), aan dr. M.A.M.

Klompé over steun voor de zielzorg van de katholieke kerk in Zuid-Afrika.
  1964-1965

  
 1709.Stukken betreffende hulpverlening van katholieke Nederlandse organisaties aan

Polen.  1965
  
 1710.Brieven van P.R. Foca WP en abt A. Havenith WP te Bayrouth (Libanon) aan

kardinaal B.J. Alfrink met een verzoek om financiële steun. Met bijlage.  1964
  
 1711.Brief van H. Obbens MSC aan kardinaal B.J. Alfrink met een verzoek om steun voor

missiewerk te Pemalang (Indonesië). Met bijlage.  1965
  
 1712.Stukken betreffende de Stichting Santa Rita La Pax.  1965
  
 1713.Brieven van H. Vernooy, pastoor in Mua Mission (Malawi), aan kardinaal B.J. Alfrink

inzake steun van de vastenactie ten behoeve van een Maternity Clinic and
Dispensany in Malawi. Met bijlagen.  1965

  
 1714.Brieven van W.L. Wammes CICM aan kardinaal B.J. Alfrink over giften van de

bisschoppelijke vastenactie ten behoeve van de refugié's in Hong Kong. Met
bijlagen.  1965

  
 1715.Stukken betreffende het project van de visserscoöperatie in Ta-Hsi (Formosa).  1965
  
 1716.Brief van F. Schloosz OSFS aan kardinaal B.J. Alfrink met een verzoek om steun

voor een melaatsencentrum in North Arcot (India). Met bijlage.  [1965]
  
 1717.Brief van J. Kraaijenvanger CSSp. aan H.J.A.A. Smulders te Neede met een verzoek

om financiële steun voor een school en vluchtelingenhulp in Mussuco (Angola). Met
bijlage.  1965

  
 1718.Brief van J. Buers MHM aan kardinaal B.J. Alfrink inzake steun voor het missiewerk

in Kisumu (Kenya).  1965
  
 1719.Brief van T. Verheijden aan de bisschoppelijke vastenactie met een verzoek om

geldelijke steun ten behoeve van uitbreiding van medisch onderzoek voor jongens
te Governador Valadares (Brazilië). Met bijlagen.  1965

  
 1720.Brief van P. Zoungrana, aartsbisschop van Ouagadougau (Opper-Volta), aan

kardinaal B.J. Alfrink met een verzoek om geldelijke steun ten behoeve van de
regenschade in Guitongou (Opper-Volta).  1965

  
 1721.Brief van J.E. Pillai, bisschop van Jaffna (Ceylon), aan de bisschoppelijke

vastenactie over de schade toegebracht door een cycloon aan de bisdommen
Trincomalee en Jaffna.  [1965]

  
 1722.Brief van M. van den Hombergh SCJ aan het hoogwaardig episcopaat van de

Nederlandse Kerkprovincie met een verzoek om geldelijke steun ten behoeve van
de schade geleden ten gevolge van een aardbeving in Chili.  1965
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 1723.Stukken betreffende het boomgaardproject van J. Boon MHM te Polur, bisdom

Nellore (India).  1965
  
 1724.Stukken betreffende de noodtoestand in Barisol (Oost-Pakistan) en het

vluchtelingenprobleem in Tanzania.  1965
  
 1725.Brieven van G. Homan CMM aan kardinaal B.J. Alfrink over de hongersnood in

Transkei (Zuid-Afrika). Met kanttekeningen.  1965
  
 1726.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1965
  
 1727.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van het pastoraal centrum van het

bisdom Haarlem. Met bijlagen.  1964-1965
  
 1728.Circulaire "Werkformule van de Raad van Kerken te Haarlem en omstreken" van

(onbekend).  z.j.
  
 1729.Stukken betreffende de werkgroepen van de Regionale Raad van Kerken Haarlem

en omstreken.  1966-1968
  
 1730.Verslagen van de plenaire vergaderingen van de pastorale raad van het bisdom

Haarlem. Met bijlagen.  1967-1968
  
 1731.Verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van het pastoraal centrum

van het bisdom Haarlem.  1966
  
 1732.Verslagen van vergaderingen van de agendacommissie van de pastorale raad van

het bisdom Haarlem.  1968
  
 1733.Stukken betreffende de pastorale raad van het bisdom Haarlem.  1967-1970
  
 1734.Stukken betreffende de financiën van het pastoraal centrum van het bisdom

Haarlem.  [1966]
  
 1735.Stukken betreffende de geschiedenis van het bisdom van Haarlem.  1967
  
 1736.Stukken betreffende de structuurontwikkeling van het pastoraal centrum van het

bisdom Haarlem.  1968
  
 1737.Stukken betreffende het Pastoraal Instituut voor de Jeugd in het bisdom Haarlem.

  1965-1966
  
 1738.Stukken betreffende de pastorale raad van het bisdom Haarlem, werkgroep

subdekenaat Amsterdam-Zuid.  1968
  
 1739.Circulaires van de pastorale raad van het bisdom Haarlem, regio Amstelland-

Hilversum-Hoofddorp aan de voorlopige agendacommissie van de pastorale raad
van het bisdom Haarlem, houdende voorstellen voor de plenaire vergadering van de
raad.  1968

  
 1740.Stukken betreffende de werkgroep Katechese van het pastoraal centrum van het

bisdom Haarlem.  1965-1967
  
 1741.Stukken betreffende de pastorale raad van het bisdom Haarlem, regio's Den Helder-

Alkmaar-Schagen (HAS).  1968-1969
  
 1742.Stukken betreffende de werkgroep Liturgie van het pastoraal centrum van het

bisdom Haarlem.  1964-1966
  
 1743.Stukken betreffende de werkgroep Voortgezette Pastorale Vorming in het bisdom

Haarlem.  [1968]
  
 1744.Circulaire van de regio Den Helder-Alkmaar-Schagen (HAS) aan de voorlopige

agendacommissie van de pastorale raad van het bisdom Haarlem inzake het
voorstel de bijeenkomsten van de pastorale raad voor publiek toegankelijk te
maken.  1968

  
 1745.Stukken betreffende de werkgroep Lekenberaad van het pastoraal centrum van het

bisdom Haarlem.  1966-1968
  
 1746.Verhandeling "Grondlijnen voor dekenale en parochiële structuren" van het

regionaal pastoraal centrum te Hoorn. Met bijlage.  1968
  
 1747.Stukken betreffende gesprekken, gevoerd door het pastoraal centrum van het

bisdom Haarlem, over functie, selectie en opleiding van full-time medewerkers in de
zielzorg.  1965

  
 1748.Stukken betreffende werkgroepen van de pastorale raad van het bisdom Haarlem.

  1968
  
 1749.Brieven en circulaires aan het pastoraal centrum van het bisdom Haarlem.  1966
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  1967
 1750.Stukken betreffende de eerste plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie.  
 1751.Stukken betreffende de delegatie van de plenaire vergadering van de pastorale raad

van het bisdom Haarlem.  1968
  
 1752.Stukken betreffende het priesterberaad te Noordwijkerhout van 28 oktober.  1968
  
 1753.Lijsten houdende namen van deelnemers aan het Nationaal Religieuzen Beraad in

het diocesaan college Leeuwenhorst te Noordwijkerhout van 20, 21 en 22 oktober.
Met bijlagen.  1969

  
 1754.Stukken betreffende het Nationaal Religieuzen Beraad in het diocesaan college

Leeuwenhorst te Noordwijkerhout van 20, 21 en 22 oktober.  1969
  
 1755.Circulaire van J.E. Nijpels SJMJ inzake de werkzaamheden van invalide religieuzen.

  1969
  
 1756.Stukken betreffende de delegatie naar de derde plenaire vergadering van het

Pastoraal Concilie.  1968
  
 1757.Stukken betreffende de persuitnodiging voor de plenaire vergadering van de

pastorale raad van het bisdom Haarlem van 5 oktober.  1968
  
 1758.Stukken betreffende de oecumenische kadercursus van de Haarlemse

Oecumenische Contactgroep.  1966
  
 1759.Stukken betreffende de begroting van V5, de vastenactie mede georganiseerd door

de Actie voor God.  1965
  
 1760.Stukken betreffende de voorbereidingen van de Vastenactie V5.  [1965]
  
 1761.Stukken betreffende de vastenactie.  1965
  
 1762.Stukken betreffende de vastenacties in België, Duitsland en Frankrijk. Met

kanttekeningen.  1962
  
 1763.Stukken betreffende propaganda voor de Actie voor God.  1956-1959
  
 1764.Stukken betreffende het priesterberaad te Noordwijkerhout, gehouden van 7 tot en

met 10 april 1969, inzake het celibaat.  1969-1970
  
 1765-1787.Krantenartikelen, verzameld door de Actie voor God, houdende filmrecensies.

Alfabetisch geordend.  1951-1960
Bevat 23 stukken

  
  1765.A.  1951-1960
  
  1766.B.  1955-1957
  
  1767.C.  1953-1957
  
  1768.D.  1955-1958
  
  1769.E.  1952-1958
  
  1770.F.  1954-1958
  
  1771.G.  1953-1959
  
  1772.H.  1953-1957
  
  1773.I.  1951-1958
  
  1774.J.  1954-1959
  
  1775.K.  1954-1957
  
  1776.L.  1954-1958
  
  1777.M.  1951-1958
  
  1778.N.  1953-1958
  
  1779.O.  1954-1958
  
  1780.P-Q.  1956-1957
  
  1781.R.  1951-1959
  
  1782.S.  1953-1958
  
  1783.T.  1954-1959
  
  1784.U.  1952-1959
  
  1785.V.  1952-1959
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
  1786.W.  1951-1960
  
  1787.Z.  1953-1960
  
 1788.Stukken betreffende de voorbereidingen van de campagne voor de vastenactie

1968.  1967-1968
  
 1789.Stukken betreffende de filmstrook van V8, de achtste bisschoppelijke vastenactie

mede georganiseerd door de Actie voor God.  1968
  
 1790.Stukken betreffende radio- en televisie-uitzendingen inzake de vastenactie.  1968
  
 1791.Stukken betreffende vakantieadressen van religieuzen.  1967-1968
  
 1792-1797.Stukken betreffende de Actie voor God.  1958-1963

Bevat 6 stukken
  
  1792.1958
  
  1793.1959
  
  1794.1960
  
  1795.1961
  
  1796.1962
  
  1797.1963
  
 1798.Telegram van Van Trigt aan mr. A.A.W. Diepenbrock, houdende gelukwensen met

diens zilveren priester-jubileum.  z.j.
  
 1799-1803.Stukken betreffende cinemagesprekken, georganiseerd door de Actie voor God.

  1956-1961
Bevat 5 stukken

  
  1799.1956-1957
  
  1800.1958
  
  1801.1959
  
  1802.1960
  
  1803.1961
  
 1804.Stukken betreffende de Hageveld Commissie die gevormd is om zich te bezinnen

op het klein-seminarie Hageveld te Heemstede als instituut, met name op het
openstellen van hun school voor niet-seminaristen.  1962-1964

  
 1805.Stukken betreffende de pastorale adviesraad Amsterdam, gevormd om zich te

bezinnen op het pastoraal in Amsterdam, met name de biecht en de
gewetensvorming.  1963-1965

  
 1806.Stukken betreffende de commissie Pastorale Documentatie en Informatie.

  1964-1965
  
 1807.Verslag van de vergadering van de commissie Lekenhulp in de Zielzorg van 18

november.  1965
  
 1808.Stukken betreffende de commissie Lekenhulp in de Zielzorg.  1965-1966
  
 1809.Rapport van de werkcommissie Pastorale Documentatie en Informatie inzake de

vraag welke service het Pastoraal Instituut kan bieden op het terrein van de
documentatie en informatie. Met bijlage.  [1965]

  
 1810.Correspondentie tussen de directie van #De Hoeksteen# en eventuele afnemers van

uitgaven over nieuwe uitgaven van #De Hoeksteen#-serie. Met bijlagen. Alfabetisch
geordend.  1958-1964

  
 1811.Stukken betreffende de werkwijzen van parochieraden.  z.j.
  
 1812.Stukken betreffende de samenwerking tussen het Instituut tot Voorlichting in de

Zielzorg en diverse parochieraden.  1962-1963
  
 1813.Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk.

  1950-1953
  
 1814.Rapport van accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening over

1963 van de Stichting Katholiek Archief.  1964
  
 1815.Studie-rapport van de commissie Bedrijfsapostolaat te 's-Hertogenbosch houdende

een visie ten aanzien van functie en taken, werkterrein en werkwijze van het
Bedrijfsapostolaat. Met bijlage.  1967
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 1816.Verslagen van vergaderingen van het stichtingsbestuur van De Horstink. Met

bijlagen.  1961-1962
  
 1817.Verhandeling "Proeve van een inventarisering der godsdienstige uitzendingen" van

(onbekend).  1963
  
 1818.Circulaire "Taak en structuur van het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie" van

(onbekend).  z.j.
  
 1819.Verhandeling "Enige gedachten over lekenapostolaat en Katholieke Actie" van

(onbekend).  z.j.
  
 1820.Circulaire "Concept voor een publicatie over parochieraden (opgesteld aan de hand

van voorgaande concepten, na besprekingen met leden I.V.Z. en K.A.)" van
(onbekend).  z.j.

  
 1821.Verslag van de bespreking van de gecombineerde commissie Instituut tot

Voorlichting in de Zielzorg en de Diocesane Utrechtse KA van 17 juni.  1963
  
 1822.Agenda's voor en verslag van vergaderingen van het landelijk centrum. Met bijlage.

  1963
  
 1823.Verslag van de bespreking bij mgr. W.M. Bekkers over het rapport NPI/KA

gehouden op 21 januari.  1963
  
 1824.Verslagen van vergaderingen van de Centraal Oecumenische Raad van Kerken. Met

bijlagen.  1967-1968
  
 1825.Lijst van werkgroepen van de Raad van Kerken te Aerdenhout.  z.j.
  
 1826.Mistekst van pinksteradvent in de Pinksterkerk te Heemstede, gehouden op 7 mei.

  1967
  
 1827.Stukken betreffende het pastoraal-oecumenisch centrum De Open Deur te Haarlem.

  1966-1968
  
 1828.Verslag van de algemene priesterbijeenkomst in de Mariastichting te Haarlem van

15 februari.  1968
  
 1829.Krantenartikelen over het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie.

  1966-1967
  
 1830.Krantenartikelen over het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie.

  1966
  
 1831.Stukken betreffende de vastenactie Misereor te Aken (Duitsland).  z.j.
  
 1832.Stukken betreffende #Kerkopbouw#.  1971
  
 1833.Stukken betreffende de pastorale adviesraad Amsterdam.  1964
  
 1834.Stukken betreffende het pastoraal centrum van het bisdom Haarlem.  1966-1967
  
 1835-1838.Stukken betreffende de Haarlemse Adviesraad voor de Pastoraal.  1964-1967

Bevat 4 stukken
  
  1835.1964
  
  1836.1965
  
  1837.1966
  
  1838.1967
  
 1839.Verslag van de vergadering van de nationale leiding van 23 oktober.  1945
  
 1840.Lijst houdende een opsomming van de stencils, nrs. 1 tot en met 26b uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1841.Stencils nrs. 1 tot en met 26b uit het stencilarchief.  1945-1946
  
 1842.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 27 tot en met 40a uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1843.Stencils nrs. 27 tot en met 40a uit het stencilarchief.  1946
  
 1844.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 41 tot en met 50 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1845.Stencils nrs. 41 tot en met 50 uit het stencilarchief.  1946
  
 1846.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 51 tot en met 70 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 1847.Stencils nrs. 51 tot en met 70 uit het stencilarchief.  1946
  
 1848.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 71 tot en met 90 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1849.Stencils nrs. 71 tot en met 90 uit het stencilarchief.  1946
  
 1850.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 91 tot en met 100 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1851.Stencils nrs. 91 tot en met 100 uit het stencilarchief.  1946-1947
  
 1852.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 101 tot en met 115 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1853.Stencils nrs. 101 tot en met 115 uit het stencilarchief.  1946-1947
  
 1854.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 116 tot en met 126 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1855.Stencils nrs. 116 tot en met 126 uit het stencilarchief.  1947
  
 1856.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 127 tot en met 141 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1857.Stencils nrs. 127 tot en met 141 uit het stencilarchief.  1947
  
 1858.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 142 tot en met 144 uit het

stencilarchief.  z.j.
  
 1859.Stencils nrs. 142 tot en met 144 uit het stencilarchief.  1947
  
 1860.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 145 tot en met 156 uit het

stencilarchief.  z.j.
  
 1861.Stencils nrs. 145 tot en met 156 uit het stencilarchief.  1947
  
 1862.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 157 tot en met 169 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1863.Stencils nrs. 157 tot en met 169 uit het stencilarchief.  1947
  
 1864.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 170 tot en met 186 uit het

stencilarchief.  z.j.
  
 1865.Stencils nrs. 170 tot en met 186 uit het stencilarchief.  1947
  
 1866.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 187 tot en met 199 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1867.Stencils nrs. 187 tot en met 199 uit het stencilarchief.  1947
  
 1868.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 200 tot en met 214 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1869.Stencils nrs. 200 tot en met 214 uit het stencilarchief.  1947
  
 1870.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 215 tot en met 226 uit het

stencilarchief.  z.j.
  
 1871.Stencils nrs. 215 tot en met 226 uit het stencilarchief.  1947-1948
  
 1872.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 227 tot en met 236 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1873.Stencils nrs. 227 tot en met 236 uit het stencilarchief.  1948
  
 1874.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 237 tot en met 253 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1875.Stencils nrs. 237 tot en met 253 uit het stencilarchief.  1948
  
 1876.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 254 tot en met 272 uit het

stencilarchief.  1948
  
 1877.Stencils nrs. 254 tot en met 272 uit het stencilarchief.  1948
  
 1878.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 273 tot en met 287 uit het

stencilarchief.  z.j.
  
 1879.Stencils nrs. 273 tot en met 287 uit het stencilarchief.  1949
  
 1880.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 288 tot en met 302 uit het

stencilarchief.  z.j.
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 1881.Stencils nrs. 288 tot en met 302 uit het stencilarchief.  1949
  
 1882.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 303 tot en met 314 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1883.Stencils nrs. 303 tot en met 314 uit het stencilarchief.  1949
  
 1884.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 315 tot en met 332 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1885.Stencils nrs. 315 tot en met 332 uit het stencilarchief.  1949-1950
  
 1886.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 333 tot en met 346 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1887.Stencils nrs. 333 tot en met 346 uit het stencilarchief.  1950
  
 1888.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 347 tot en met 362 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1889.Stencils nrs. 347 tot en met 362 uit het stencilarchief.  1950-1951
  
 1890.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 363 tot en met 382 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1891.Stencils nrs. 363 tot en met 382 uit het stencilarchief.  1951
  
 1892.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 386 tot en met 399 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1893.Stencils nrs. 386 tot en met 399 uit het stencilarchief.  1951-1952
  
 1894.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 400 tot en met 425 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1895.Stencils nrs. 400 tot en met 425 uit het stencilarchief.  1952
  
 1896.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 426 tot en met 458a uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1897.Stencils nrs. 426 tot en met 458a uit het stencilarchief.  1952-1953
  
 1898.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 458 tot en met 470 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1899.Stencils nrs. 458 tot en met 490 uit het stencilarchief.  1953-1955
  
 1900.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 491 tot en met 531 uit het

stencilarchief. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1901.Stencils nrs. 491 tot en met 531 uit het stencilarchief.  1957-1958
  
 1902.Lijst houdende een opsomming van de stencils nrs. 531 tot en met 560 uit het

stencilarchief.  z.j.
  
 1903.Stencils nrs. 532 tot en met 560 uit het stencilarchief.  1957-1958
  
 1904.Stukken betreffende het campagne-schema voor de vastenactie. Met

kanttekeningen.  1968
  
 1905.Stukken betreffende de opbrengsten van de vastenactie.  1968
  
 1906.Stukken betreffende de bisschoppelijke vastenactie.  1968
  
 1907.Toespraken en redevoeringen van kardinaal B.J. Alfrink, uitgesproken op

persconferenties ter gelegenheid van de vastenactie. Met bijlagen.  1961-1965
  
 1908.Radioberichten over de bisschoppelijke vastenactie.  1967
  
 1909.Stukken betreffende de zevende bisschoppelijke vastenactie V7.  1966-1967
  
 1910.Stukken betreffende "Misereor, Aktion gegen Hunger und Krankheit in der Welt",

vastenactie te Aken (Duitsland).  1966-1967
  
 1911.Stukken betreffende de discauserieën, gehouden door mgr.mr. A.A.W. Diepenbrock

voor het KRO-radioprogramma "Djinn".  1963-1964
  
 1912.Stukken betreffende Strada, een beweging die een voortdurend beroep doet op het

christelijk geweten tot apostolisch buurtleven.  1960
  
 1913.Stukken betreffende de zielzorg van de Actie voor God van non-paschanten. Met

kanttekeningen.  1956
  
 1914.Circulaire van mr. A.A.W. Diepenbrock en H.L.M. Divendal inzake de mogelijkheden

van de zielzorg voor non-paschanten.  1956
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 1915.Brieven van lezers aan de hoofdredactie met reacties op het artikel "Denkt de jeugd

internationaal" van (onbekend) in #Sursum Corda# van 19 september.  1958
  
 1916-1919.Stukken betreffende het KRO-radioprogramma "Het boek van de dag",

gepresenteerd door mr. A.A.W. Diepenbrock. Met kanttekeningen.  1960-1963
Bevat 4 stukken

  
  1916.1960
  
  1917.1961
  
  1918.1962
  
  1919.1963
  
 1920.Stukken betreffende de verdiepingsdagen voor echtparen, georganiseerd door het

vormingscentrum De Horstink.  1957-1958
  
 1921.Verhandeling "Film of werkelijkheid" van (onbekend). Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1922.Stukken betreffende de Stichting Nationale Katholieke Gezinszorg.  1953
  
 1923.Verhandelingen "Honderd jaar Kromstaf" van mr. A.A.W. Diepenbrock.  1953
  
 1924.Programmatekst van een radiocauserie voor de KRO, gehouden door mr. A.A.W.

Diepenbrock inzake de Nationale Paasloterij. Met kanttekeningen.  1953
  
 1925.Programmatekst van een radiocauserie voor de KRO, gehouden door mr. A.A.W.

Diepenbrock inzake de Nationale Paasloterij. Met bijlagen.  1954
  
 1926.Stukken betreffende de Nationale Paasloterij.  1954
  
 1927.Stukken betreffende de Nationale Paasloterij.  1947
  
 1928.Stukken betreffende de Nationale Paasloterij. Met kanttekeningen.  1953
  
 1929.Rapport van mr. G.J. Dekkers inzake het voorkomen in Nederland van burenhulp,

samengesteld naar gegevens verstrekt door de provinciale inspecteurs van de
Dienst voor Maatschappelijke Zorg. Met kanttekeningen.  1949

  
 1930.Verhandeling "Die Katholische Aktion und ihre Organisationsform" van (onbekend).

  1948
  
 1931.Verhandeling "Katholieken, die 'niet in de kerk' getrouwd zijn" van (onbekend). Met

bijlage.  z.j.
  
 1932.Programmatekst van een causerie van J.T.M. Kraakman inzake gedrag van jongeren

tijdens de zomermaanden, uitgesproken op 4 juli. Met kanttekeningen.  1948
  
 1933.Programmatekst van een radio-toespraak van mr. A.A.W. Diepenbrock inzake het

Katholiek Archief, uitgesproken voor de KRO op 8 augustus.  1948
  
 1934.Programmatekst van een radiotoespraak van mr. A.A.W. Diepenbrock inzake het

program Reddend Christendom, uitgesproken voor de KRO op 12 september.  1948
  
 1935.Circulaire van de KRO, houdende aanwijzingen voor radiosprekers.  z.j.
  
 1936.Programmatekst van een radiotoespraak van mr. A.A.W. Diepenbrock inzake de

Nationale Paasloterij, uitgesproken voor de KRO op 2 april.  1949
  
 1937.Programmatekst van een radiotoespraak van mr. A. Diepenbrock inzake de

Nationale Paasloterij, uitgesproken voor de KRO op 29 april. Met kanttekeningen.
  1949

  
 1938.Stukken betreffende de radiotoespraak van mr. A.A.W. Diepenbrock inzake de Actie

voor God, uitgesproken voor de KRO op 9 april. Met kanttekeningen.  1954
  
 1939.Stukken betreffende de radiotoespraak van mr. A.A.W. Diepenbrock getiteld "Hoe er

toe gekomen", uitgesproken voor de KRO op 17 november. Met kanttekeningen.
  1952

  
 1940.Programmatekst van de radiouitzending van de KRO, gehouden op 10 augustus

door mr. A.A.W. Diepenbrock en anderen inzake een bliksemloterij. Met
kanttekeningen.  1954

  
 1941.Verhandeling "Een kwart eeuw actie 'Voor God'" van (onbekend). Met bijlage.  z.j.
  
 1942.Artikel "Notes a propos d'une enquete sur la foi au Christ" van A. Minon uit #Revue

Ecclésiastique de Liège#, januari.  1955
  
 1943.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de

Actie voor God. Met bijlagen.  1954
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 1944.Circulaires en persberichten van de Actie voor God. Met bijlagen.  1953-1954
  
 1945.Correspondentie tussen A.M. Bergers, voorzitter van de Katholieke Nationale Bond

van EHBO, en mr. A.A.W. Diepenbrock.  1954
  
 1946.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en H.T.M. de Greeve SJ. Met

bijlagen.  1953-1954
  
 1947.Correspondentie tussen dr. F.J.M.A.H. Houben, commissaris der koningin in de

provincie Limburg, en mr. A.A.W. Diepenbrock. Met bijlage.  1953-1954
  
 1948.Stukken betreffende de loterij-inzameling, georganiseerd door de Katholieke

Nationale Bond voor EHBO ten bate van de Actie voor God, gehouden op 15
augustus.  1954

  
 1949.Lijst houdende de namen van de leden van het comité van de Actie voor God. Met

kanttekeningen en bijlage.  z.j.
  
 1950.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en sollicitanten over

werkzaamheden bij de KA in Nederland.  1954-1957
  
 1951.Correspondentie tussen mr. A.J.R.M. Vermeulen, advocaat en procureur, en mr.

A.A.W. Diepenbrock over de intensivering van het gebed.  1954
  
 1952.Correspondentie tussen P.J. Stockman en mr. A.A.W. Diepenbrock over het

opzetten van een brochurereeks door de KA.  1954
  
 1953.Correspondentie tussen A.H.D. Schopman en mr. A.A.W. Diepenbrock over het

huren van leegstaande winkelhuizen ten behoeve van werkzaamheden voor de
Actie voor God.  1954

  
 1954.Circulaire "Opnieuw de actie 'Voor God'" van mr. A.A.W. Diepenbrock. Met

kanttekeningen.  [1947]
  
 1955.Redevoering van dr. F. Houben inzake de Actie voor God.  z.j.
  
 1956.Stukken betreffende de radiouitzending van Fikkert, dr. F. Houben, mr. A.A.W.

Diepenbrock en Bergers inzake een bliksemloterij ten bate van de Actie voor God,
uitgezonden voor de KRO op 10 augustus. Met kanttekeningen.  1954

  
 1957.Verslag van de installatievergadering van het comité van de Actie voor God van 5

augustus.  1954
  
 1958.Circulaires van mr. A.A.W. Diepenbrock inzake de Actie voor God.  z.j.
  
 1959.Artikel van mr. A.A.W. Diepenbrock inzake de Actie voor God, bestemd voor

#Elseviers Weekblad#. Met bijlagen.  1953-1954
  
 1960.Artikel "Notes au sujet d'une enquete" van A. Minon uit #Revue Ecclésiastique de

Liège#, mei.  1955
  
 1961.Circulaire "Werkgroep van pater Lombardi" van R. Lombardi SJ.  1954
  
 1962.Circulaire "Z.H. de Paus inzake de geestelijke vernieuwing" van Fulgens Corona.

  z.j.
  
 1963.Brief van de landelijke leiding van de KA voor de vrouw aan mr. A.A.W.

Diepenbrock over het contact tussen de Actie voor God en de
kloostergemeenschappen.  1954

  
 1964.Stukken betreffende het katholiek vlugschrift #Radar van het leven#.  1953-1954
  
 1965.Stukken betreffende lezingen van J.H. Wigmans over zijn gedwongen verblijf in de

Sovjet-Unie.  1954
  
 1966.Stukken betreffende een cabaretvoorstelling voor het doel van de Actie voor God.

  1955
  
 1967.Stukken betreffende negatieve reacties op muurkranten van de Actie voor God.

  1957
  
 1968.Circulaire "Werkplan beweging 'voor God' Sectie der Katholieke Actie tot

beïnvloeding publieke opinie" van (onbekend).  1953
  
 1969.Circulaire "Schema werkplan Sectie 'beïnvloeding publieke opinie'" van (onbekend).

  z.j.
  
 1970.Circulaire "Schema werkplan Actie Voor God"". Met kanttekeningen.  z.j.
  
 1971.Verslagen van de bijeenkomsten van de werkgroep advocaten.  1956-1959
  
 1972.Verslagen van vergaderingen van het stichtingsbestuur van De Horstink.  1961-1962
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

Met agenda's.  1951-1955
 1973.Klapper op agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de landelijke KA.  
 1974-1992.Correspondentie van mr. A.A.W. Diepenbrock met diverse personen en instellingen.

Alfabetisch geordend.  1961-1962
Bevat 19 stukken

  
  1974.A.  1961-1962
  
  1975.B.  1961-1962
  
  1976.C.  1961-1962
  
  1977.D.  1961-1962
  
  1978.E.  1961-1962
  
  1979.F.  1961-1962
  
  1980.G.  1961-1962
  
  1981.H.  1961-1962
  
  1982.I-J.  1961-1962
  
  1983.K.  1961-1962
  
  1984.L.  1961-1962
  
  1985.M.  1961-1962
  
  1986.N.  1961-1962
  
  1987.O-P.  1961-1962
  
  1988.Q-R.  1961-1962
  
  1989.S.  1961-1962
  
  1990.T.  1961-1962
  
  1991.U-V.  1961-1962
  
  1992.W-Z.  1961-1962
  
 1993-2011.Correspondentie van mr. A.A.W. Diepenbrock met diverse personen en instellingen.

Alfabetisch geordend.  1963-1964
Bevat 19 stukken

  
  1993.A.  1963-1964
  
  1994.B.  1963-1964
  
  1995.C.  1963-1964
  
  1996.D.  1963-1964
  
  1997.E.  1963-1964
  
  1998.F.  1963-1964
  
  1999.G.  1963-1964
  
  2000.H.  1963-1964
  
  2001.I-J.  1963-1964
  
  2002.K.  1963-1964
  
  2003.L.  1963-1964
  
  2004.M.  1963-1964
  
  2005.N.  1963-1964
  
  2006.O-P.  1963-1964
  
  2007.Q-R.  1963-1964
  
  2008.S.  1963-1964
  
  2009.T.  1963-1964
  
  2010.U-V.  1963-1964
  
  2011.W-Z.  1963-1964
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

Geordend op bisdom. Met bijlagen.  1946-1947
Bevat 5 stukken

 2012-2016.Brieven en circulaires van diocesane secretariaten aan de landelijke leiding.  
  2012.Bisdom Breda.  1946-1947
  
  2013.Bisdom Haarlem.  1946-1947
  
  2014.Bisdom 's-Hertogenbosch.  1946-1947
  
  2015.Bisdom Meerssen.  1946-1947
  
  2016.Bisdom Utrecht.  1946-1947
  
 2017.Brieven van de landelijke leiding van de KA voor de Vrouw aan mr. A.A.W.

Diepenbrock. Met bijlage.  1946-1947
  
 2018.Brieven van J. Naninck, hoofdredacteur van de #Provinciale Noord-Brabantse

Courant Het Huisgezin#, aan mr. A.A.W. Diepenbrock.  1947
  
 2019.Brieven van L.J. Rogier aan de landelijke leiding.  1947
  
 2020-2024.Brieven en circulaires van het landelijk secretariaat aan diocesane secretariaten.

Geordend op bisdom.  1947
Bevat 5 stukken

  
  2020.Bisdom Breda.  1947
  
  2021.Bisdom 's-Hertogenbosch.  1947
  
  2022.Bisdom 's-Gravenhage.  1947
  
  2023.Bisdom Meerssen.  1947
  
  2024.Bisdom Utrecht.  1947
  
 2025.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan B. Grijpink.  1947
  
 2026.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan A.M. Jansen, directeur van de KA in het

aartsbisdom Utrecht.  1947
  
 2027.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan J. Kraakman.  1947
  
 2028.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan drs. J. Naninck, hoofdredacteur van de

#Provinciale Noord-Brabantsche Courant Het Huisgezin#.  1947
  
 2029.Brief van mr. A.A.W. Diepenbrock aan L.J. Rogier met een woord van welkom bij

diens toetreden tot de landelijke leiding.  1947
  
 2030.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan drs. H.H. Schure.  1947
  
 2031.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan dr.ir. F.P.A. Tellegen.  1947
  
 2032.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan M.H.C. Vendrik.  1947
  
 2033.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan dr.mr. M. van Wijmen.  1947
  
 2034.Brieven en circulaires van mr. A.A.W. Diepenbrock aan de diocesane leidingen van

de KA.  1947
  
 2035-2053.Brieven van diverse personen en instellingen. Alfabetisch geordend.  1952-1953

Bevat 19 stukken
  
  2035.A.  1952-1953
  
  2036.B.  1952-1953
  
  2037.C.  1952-1953
  
  2038.D.  1952-1953
  
  2039.E.  1952-1953
  
  2040.F.  1952-1953
  
  2041.G.  1952-1953
  
  2042.H.  1952-1953
  
  2043.I-J.  1952-1953
  
  2044.K.  1952-1953
  
  2045.L.  1952-1953
  
  2046.M.  1952-1953
  
  2047.N.  1952-1953
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
  2048.O-P.  1952-1953
  
  2049.R.  1952-1953
  
  2050.S.  1952-1953
  
  2051.T.  1952-1953
  
  2052.U-V.  1952-1953
  
  2053.W-Z.  1952-1953
  
 2054-2073.Brieven van diverse personen en instellingen. Alfabetisch geordend.  1951-1953

Bevat 20 stukken
  
  2054.A.  1951-1953
  
  2055.B.  1951-1953
  
  2056.C.  1951-1953
  
  2057.D.  1951-1953
  
  2058.E.  1951-1953
  
  2059.F.  1951-1953
  
  2060.G.  1951-1953
  
  2061.H.  1951-1953
  
  2062.I-J.  1951-1953
  
  2063.K.  1951-1953
  
  2064.L.  1951-1953
  
  2065.M.  1951-1953
  
  2066.N.  1951-1953
  
  2067.O-P.  1951-1953
  
  2068.Q-R.  1951-1953
  
  2069.S.  1951-1953
  
  2070.T-U.  1951-1953
  
  2071.V.  1951-1953
  
  2072.W.  1951-1953
  
  2073.Z.  1951-1953
  
 2074-2089.Correspondentie van de landelijke leiding met diverse personen en instellingen.

Alfabetisch geordend. Met bijlagen.  1954-1960
Bevat 16 stukken

  
  2074.A.  1954-1960
  
  2075.B.  1954-1960
  
  2076.C.  1954-1960
  
  2077.D.  1954-1960
  
  2078.G.  1954-1960
  
  2079.I-J.  1954-1960
  
  2080.K.  1954-1960
  
  2081.L.  1954-1960
  
  2082.M.  1954-1960
  
  2083.N.  1954-1960
  
  2084.O-P.  1954-1960
  
  2085.Q-R.  1954-1960
  
  2086.S.  1954-1960
  
  2087.T.  1954-1960
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  2088.U-V.  1954-1960
  
  2089.W-Z.  1954-1960
  
 2090-2108.Correspondentie van de landelijke leiding met diverse personen en instellingen.

Alfabetisch geordend.  1953-1959
Bevat 19 stukken

  
  2090.A.  1953-1959
  
  2091.B.  1953-1959
  
  2092.C.  1953-1959
  
  2093.D.  1953-1959
  
  2094.E.  1953-1959
  
  2095.F.  1953-1959
  
  2096.G.  1953-1959
  
  2097.H.  1953-1959
  
  2098.I-J.  1953-1959
  
  2099.K.  1953-1959
  
  2100.L.  1953-1959
  
  2101.M.  1953-1959
  
  2102.N.  1953-1959
  
  2103.O-P.  1953-1959
  
  2104.Q-R.  1953-1959
  
  2105.S.  1953-1959
  
  2106.T.  1953-1959
  
  2107.U-V.  1953-1959
  
  2108.W-Z.  1953-1959
  
 2109-2127.Correspondentie met het secretariaat van de bisschoppelijke vastenactie.

Alfabetisch geordend. Met bijlagen.  1960-1964
Bevat 19 stukken

  
  2109.A.  1960-1964
  
  2110.B.  1960-1964
  
  2111.C.  1960-1964
  
  2112.D.  1960-1964
  
  2113.E.  1960-1964
  
  2114.F.  1960-1964
  
  2115.G.  1960-1964
  
  2116.H.  1960-1964
  
  2117.I-J.  1960-1964
  
  2118.K.  1960-1964
  
  2119.L.  1960-1964
  
  2120.M.  1960-1964
  
  2121.N.  1960-1964
  
  2122.O-P.  1960-1964
  
  2123.Q-R.  1960-1964
  
  2124.S.  1960-1964
  
  2125.T.  1960-1964
  
  2126.U-V.  1960-1964
  
  2127.W-Z.  1960-1964
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 2128-2150.Correspondentie met het secretariaat van de bisschoppelijke vastenactie.
Alfabetisch geordend. Met bijlagen.  1964-1967
Bevat 23 stukken

  
  2128.A.  1964-1967
  
  2129.B.  1964-1967
  
  2130.C.  1964-1967
  
  2131.D.  1964-1967
  
  2132.E.  1964-1967
  
  2133.F.  1964-1967
  
  2134.G.  1964-1967
  
  2135.H.  1964-1967
  
  2136.I.  1964-1967
  
  2137.J.  1964-1967
  
  2138.K.  1964-1967
  
  2139.L.  1964-1967
  
  2140.M.  1964-1967
  
  2141.N.  1964-1967
  
  2142.O.  1964-1967
  
  2143.P.  1964-1967
  
  2144.R.  1964-1967
  
  2145.S.  1964-1967
  
  2146.T.  1964-1967
  
  2147.U.  1964-1967
  
  2148.V.  1964-1967
  
  2149.W.  1964-1967
  
  2150.Z.  1964-1967
  
 2151-2168.Correspondentie van het secretariaat van het Pastoraal Concilie. Alfabetisch

geordend. Met bijlagen.  1968
Bevat 18 stukken

  
  2151.A.  1968
  
  2152.B.  1968
  
  2153.C.  1968
  
  2154.D.  1968
  
  2155.E.  1968
  
  2156.F.  1968
  
  2157.G.  1968
  
  2158.H.  1968
  
  2159.I-J.  1968
  
  2160.K.  1968
  
  2161.L.  1968
  
  2162.M.  1968
  
  2163.N-P.  1968
  
  2164.Q-R.  1968
  
  2165.S.  1968
  
  2166.T.  1968
  
  2167.U-V.  1968
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  2168.W-Z.  1968
  
 2169-2187.Correspondentie van het secretariaat van het Pastoraal Concilie. Alfabetisch

geordend. Met bijlagen.  1966-1968
Bevat 19 stukken

  
  2169.A.  1966-1968
  
  2170.B.  1966-1968
  
  2171.C.  1966-1968
  
  2172.D.  1966-1968
  
  2173.E.  1966-1968
  
  2174.F.  1966-1968
  
  2175.G.  1966-1968
  
  2176.H.  1966-1968
  
  2177.I-J.  1966-1968
  
  2178.K.  1966-1968
  
  2179.L.  1966-1968
  
  2180.M.  1966-1968
  
  2181.N.  1966-1968
  
  2182.O-P.  1966-1968
  
  2183.Q-R.  1966-1968
  
  2184.S.  1966-1968
  
  2185.T.  1966-1968
  
  2186.U-V.  1966-1968
  
  2187.W-Z.  1966-1968
  
 2188-2207.Correspondentie van het secretariaat van de Stichting Actie voor God. Alfabetisch

geordend.  1953-1961
Bevat 20 stukken

  
  2188.A.  1953-1961
  
  2189.B.  1953-1961
  
  2190.C.  1953-1961
  
  2191.D.  1953-1961
  
  2192.E.  1953-1961
  
  2193.F.  1953-1961
  
  2194.G.  1953-1961
  
  2195.H.  1953-1961
  
  2196.I-J.  1953-1961
  
  2197.K.  1953-1961
  
  2198.L.  1953-1961
  
  2199.M.  1953-1961
  
  2200.N.  1953-1961
  
  2201.O.  1953-1961
  
  2202.P.  1953-1961
  
  2203.R.  1953-1961
  
  2204.S.  1953-1961
  
  2205.T.  1953-1961
  
  2206.U-V.  1953-1961
  
  2207.W-Z.  1953-1961
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 2208-2227.Correspondentie van het secretariaat van de Stichting Actie voor God. Alfabetisch
geordend.  1968-1971
Bevat 20 stukken

  
  2208.A.  1968-1971
  
  2209.B.  1968-1971
  
  2210.C.  1968-1971
  
  2211.D.  1968-1971
  
  2212.E.  1968-1971
  
  2213.F.  1968-1971
  
  2214.G.  1968-1971
  
  2215.H.  1968-1971
  
  2216.I-J.  1968-1971
  
  2217.K.  1968-1971
  
  2218.L.  1968-1971
  
  2219.M.  1968-1971
  
  2220.N.  1968-1971
  
  2221.O.  1968-1971
  
  2222.P-Q.  1968-1971
  
  2223.R.  1968-1971
  
  2224.S.  1968-1971
  
  2225.T.  1968-1971
  
  2226.U-V.  1968-1971
  
  2227.W-Z.  1968-1971
  
 2228-2245.Correspondentie van het secretariaat van de Stichting Actie voor God. Alfabetisch

geordend.  1971-1973
Bevat 18 stukken

  
  2228.A.  1971-1973
  
  2229.B.  1971-1973
  
  2230.C.  1971-1973
  
  2231.D.  1971-1973
  
  2232.E-F.  1971-1973
  
  2233.G.  1971-1973
  
  2234.H.  1971-1973
  
  2235.I-J.  1971-1973
  
  2236.K.  1971-1973
  
  2237.L.  1971-1973
  
  2238.M-N.  1971-1973
  
  2239.O.  1971-1973
  
  2240.P.  1971-1973
  
  2241.Q-R.  1971-1973
  
  2242.S.  1971-1973
  
  2243.T.  1971-1973
  
  2244.U-V.  1971-1973
  
  2245.W-Z.  1971-1973
  
 2246-2265.Correspondentie van het secretariaat van het Pastoraal Concilie. Alfabetisch

geordend.  1968-1970
Bevat 20 stukken

Pagina 76/148

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035373
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035373
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035374
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035375
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035376
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035377
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035378
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035379
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035380
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035381
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035382
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035383
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035384
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035385
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035386
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035387
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035388
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035389
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035390
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035391
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035392
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035393
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035394
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035394
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035395
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035396
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035397
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035398
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035399
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035400
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035401
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035402
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035403
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035404
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035405
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035406
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035407
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035408
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035409
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035410
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035411
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035412
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035413
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035413


Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
  2246.A.  1968-1970
  
  2247.B.  1968-1970
  
  2248.C.  1968-1970
  
  2249.D.  1968-1970
  
  2250.E.  1968-1970
  
  2251.F.  1968-1970
  
  2252.G.  1968-1970
  
  2253.H.  1968-1970
  
  2254.I-J.  1968-1970
  
  2255.K.  1968-1970
  
  2256.L.  1968-1970
  
  2257.M.  1968-1970
  
  2258.N.  1968-1970
  
  2259.O-P.  1968-1970
  
  2260.Q-R.  1968-1970
  
  2261.S.  1968-1970
  
  2262.T.  1968-1970
  
  2263.U-V.  1968-1970
  
  2264.W.  1968-1970
  
  2265.X-Z.  1968-1970
  
 2266.Stukken betreffende de #Pastorale Gids#, een uitgave van het PINK.  1965-1966
  
 2267-2285.Correspondentie gevoerd door H.L.M. Divendal over de #Pastorale Gids#, een

uitgave van het PINK. Alfabetisch geordend.  1964-1967
Bevat 19 stukken

  
  2267.A.  1964-1967
  
  2268.B.  1964-1967
  
  2269.C.  1964-1967
  
  2270.D.  1964-1967
  
  2271.E.  1964-1967
  
  2272.F.  1964-1967
  
  2273.G.  1964-1967
  
  2274.H.  1964-1967
  
  2275.I-J.  1964-1967
  
  2276.K.  1964-1967
  
  2277.L.  1964-1967
  
  2278.M.  1964-1967
  
  2279.N.  1964-1967
  
  2280.O-P.  1964-1967
  
  2281.Q-R.  1964-1967
  
  2282.S.  1964-1967
  
  2283.T.  1964-1967
  
  2284.U-V.  1964-1967
  
  2285.W-Z.  1964-1967
  
 2286-2305.Brieven van het landelijk centrum over de maanden april tot en met november.

Alfabetisch geordend.  1966
Bevat 20 stukken
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
  2286.A.  1966
  
  2287.B.  1966
  
  2288.C.  1966
  
  2289.D.  1966
  
  2290.E.  1966
  
  2291.F.  1966
  
  2292.G.  1966
  
  2293.H.  1966
  
  2294.I-J.  1966
  
  2295.K.  1966
  
  2296.L.  1966
  
  2297.M.  1966
  
  2298.N-O.  1966
  
  2299.P-Q.  1966
  
  2300.R.  1966
  
  2301.S.  1966
  
  2302.T.  1966
  
  2303.U.  1966
  
  2304.V.  1966
  
  2305.W-Z.  1966
  
 2306-2325.Brieven van het landelijk centrum over de maanden december 1966 tot en met

maart 1967. Alfabetisch geordend.  1966-1967
Bevat 20 stukken

  
  2306.A.  1966-1967
  
  2307.B.  1966-1967
  
  2308.C.  1966-1967
  
  2309.D.  1966-1967
  
  2310.E.  1966-1967
  
  2311.F.  1966-1967
  
  2312.G.  1966-1967
  
  2313.H.  1966-1967
  
  2314.I-J.  1966-1967
  
  2315.K.  1966-1967
  
  2316.L.  1966-1967
  
  2317.M.  1966-1967
  
  2318.N-O.  1966-1967
  
  2319.P-Q.  1966-1967
  
  2320.R.  1966-1967
  
  2321.S.  1966-1967
  
  2322.T.  1966-1967
  
  2323.U.  1966-1967
  
  2324.V.  1966-1967
  
  2325.W-Z.  1966-1967
  
 2326-2345.Brieven van het landelijk centrum over de maanden januari tot en met juni.

Alfabetisch geordend.  1964
Bevat 20 stukken
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
  2326.A.  1964
  
  2327.B.  1964
  
  2328.C.  1964
  
  2329.D.  1964
  
  2330.E.  1964
  
  2331.F.  1964
  
  2332.G.  1964
  
  2333.H.  1964
  
  2334.I-J.  1964
  
  2335.K.  1964
  
  2336.L.  1964
  
  2337.M.  1964
  
  2338.N.  1964
  
  2339.O.  1964
  
  2340.P.  1964
  
  2341.Q-R.  1964
  
  2342.S.  1964
  
  2343.T.  1964
  
  2344.U-V.  1964
  
  2345.W-Z.  1964
  
 2346-2365.Brieven van het landelijk centrum over de maanden april tot en met november.

Alfabetisch geordend.  1966
Bevat 20 stukken

  
  2346.A.  1966
  
  2347.B.  1966
  
  2348.C.  1966
  
  2349.D.  1966
  
  2350.E.  1966
  
  2351.F.  1966
  
  2352.G.  1966
  
  2353.H.  1966
  
  2354.I-J.  1966
  
  2355.K.  1966
  
  2356.L.  1966
  
  2357.M.  1966
  
  2358.N-O.  1966
  
  2359.P-Q.  1966
  
  2360.R.  1966
  
  2361.S.  1966
  
  2362.T.  1966
  
  2363.U.  1966
  
  2364.V.  1966
  
  2365.W-Z.  1966
  
 2366-2384.Brieven van het landelijk centrum over de maanden april tot en met juli. Alfabetisch

geordend.  1967
Bevat 19 stukken
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
  2366.A.  1967
  
  2367.B.  1967
  
  2368.C.  1967
  
  2369.D.  1967
  
  2370.E.  1967
  
  2371.F.  1967
  
  2372.G.  1967
  
  2373.H.  1967
  
  2374.I-J.  1967
  
  2375.K.  1967
  
  2376.L.  1967
  
  2377.M.  1967
  
  2378.N.  1967
  
  2379.O-P.  1967
  
  2380.Q-R.  1967
  
  2381.S.  1967
  
  2382.T.  1967
  
  2383.U-V.  1967
  
  2384.W-Z.  1967
  
 2385-2403.Brieven van het landelijk centrum over de maanden april tot en met december.

Alfabetisch geordend.  1964
Bevat 19 stukken

  
  2385.A.  1964
  
  2386.B.  1964
  
  2387.C.  1964
  
  2388.D.  1964
  
  2389.E.  1964
  
  2390.F.  1964
  
  2391.G.  1964
  
  2392.H.  1964
  
  2393.I-J.  1964
  
  2394.K.  1964
  
  2395.L.  1964
  
  2396.M.  1964
  
  2397.N.  1964
  
  2398.O-P.  1964
  
  2399.Q-R.  1964
  
  2400.S.  1964
  
  2401.T.  1964
  
  2402.U-V.  1964
  
  2403.W-Z.  1964
  
 2404-2422.Brieven van het landelijk centrum over de maanden januari tot en met maart.

Alfabetisch geordend.  1966
Bevat 19 stukken

  
  2404.A.  1966
  
  2405.B.  1966
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
  2406.C.  1966
  
  2407.D.  1966
  
  2408.E.  1966
  
  2409.F.  1966
  
  2410.G.  1966
  
  2411.H.  1966
  
  2412.I-J.  1966
  
  2413.K.  1966
  
  2414.L.  1966
  
  2415.M.  1966
  
  2416.N-O.  1966
  
  2417.P-Q.  1966
  
  2418.R.  1966
  
  2419.S.  1966
  
  2420.T.  1966
  
  2421.U-V.  1966
  
  2422.W-Z.  1966
  
 2423.Verslag van de Programma Adviesraad (PAR) over hun werkzaamheden.  1965
  
 2424.Verhandeling "Proeve van een inventarisering der godsdienstige uitzendingen" van

(onbekend).  1963
  
 2425.Stukken betreffende de werkzaamheden van de Programma-Adviesraad (PAR).

  1964-1966
  
 2426-2442.Correspondentie van het secretariaat van het landelijk centrum met diverse

personen en instellingen. Alfabetisch geordend.  1960-1961
Bevat 17 stukken

  
  2426.A-B.  1960-1961
  
  2427.C.  1960-1961
  
  2428.D.  1960-1961
  
  2429.E-F.  1960-1961
  
  2430.G.  1960-1961
  
  2431.H.  1960-1961
  
  2432.I-J.  1960-1961
  
  2433.K.  1960-1961
  
  2434.L.  1960-1961
  
  2435.M.  1960-1961
  
  2436.N.  1960-1961
  
  2437.O-P.  1960-1961
  
  2438.Q-R.  1960-1961
  
  2439.S.  1960-1961
  
  2440.T.  1960-1961
  
  2441.U-V.  1960-1961
  
  2442.W-Z.  1960-1961
  
 2443.Correspondentie tussen de KA van het aartsbisdom Utrecht en diverse personen en

instellingen.  1959-1961
  
 2444.Programmateksten van radiocauserieën, gehouden door mr. A.A.W. Diepenbrock

voor de KRO-radio.  1960-1961
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 2445.Stukken betreffende het tijdschrift #Ruimte#, driemaandelijks cahier van het
landelijk centrum en van uitgeverij Paul Brand NV te Hilversum.  1960-1961

  
 2446.Circulaire van H.J. van Santvoort aan de leden van het landelijk centrum inzake de

werkzaamheden van dat centrum.  1961
  
 2447.Redevoering van prof.dr. H.J.C. Ruygers, voorzitter van De Aemstelhorn, gehouden

tijdens de middagvergadering ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de
Katholieke School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam op 29 september.
  1961

  
 2448.Stukken betreffende het "Comitato Permanente dei Congressi Internazionali per

l'Apostolato dei Laici".  1959-1961
  
 2449.Agenda voor de vergadering van het dagelijks bestuur van 28 november. Met

kanttekeningen.  1956
  
 2450.Agenda voor de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 februari. Met

kanttekeningen.  1957
  
 2451.Verslag van de bijeenkomst van de landelijke leiding van 22 februari. Met bijlage.

  1956
  
 2452.Circulaire van B. Heijstee, voorzitter van de VKAJ, en G. van Bakel, voorzitter van

de KAJ, aan de redacties van de dag- en weekbladen in Nederland inzake het door
de Internationale KAJ uit te geven manifest.  1958

  
 2453-2471.Correspondentie van het landelijk centrum over het Documentatie Centrum

Concilie. Alfabetisch geordend.  1965
Bevat 19 stukken

  
  2453.A.  1965
  
  2454.B.  1965
  
  2455.C.  1965
  
  2456.D.  1965
  
  2457.E.  1965
  
  2458.F.  1965
  
  2459.G.  1965
  
  2460.H.  1965
  
  2461.I-J.  1965
  
  2462.K.  1965
  
  2463.L.  1965
  
  2464.M.  1965
  
  2465.N-O.  1965
  
  2466.P-Q.  1965
  
  2467.R.  1965
  
  2468.S.  1965
  
  2469.T.  1965
  
  2470.U-V.  1965
  
  2471.W-Z.  1965
  
 2472-2488.Correspondentie van het landelijk centrum inzake het Documentatie Centrum

Concilie. Alfabetisch geordend.  1965-1966
Bevat 17 stukken

  
  2472.A.  1965-1966
  
  2473.B.  1965-1966
  
  2474.C.  1965-1966
  
  2475.D.  1965-1966
  
  2476.E.  1965-1966
  
  2477.F.  1965-1966
  
  2478.G.  1965-1966
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  2479.H.  1965-1966
  
  2480.I-K.  1965-1966
  
  2481.L.  1965-1966
  
  2482.M.  1965-1966
  
  2483.N-Q.  1965-1966
  
  2484.R.  1965-1966
  
  2485.S.  1965-1966
  
  2486.T.  1965-1966
  
  2487.U-V.  1965-1966
  
  2488.W-Z.  1965-1966
  
 2489.Rapport van het accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening

over 1962 van de Stichting Katholieke Actie Aartsbisdom Utrecht.  1963
  
 2490.Verslag van de bijeenkomst van de landelijke leiding van 18 april.  1956
  
 2491.Stukken betreffende de publicaties van de Documentatie- en Informatiecentrale

(DIC).  1968-1971, 1976
  
 2492.Circulaires "Gesprekstoffen voor jongeren", serie VIII, nr. 1-15.  z.j.
  
 2493.Circulaire van het Documentatie Centrum Concilie De Horstink te Amersfoort inzake

de doelstelling en werkwijze van genoemd centrum.  1963
  
 2494.Lijst van papers uitgegeven door het Documentatie Centrum Concilie.  [1963]
  
 2495.Stukken betreffende het onderzoek "Huwelijk en gezin", uitgevoerd in speciale

opdracht van het hoogwaardig episcopaat.  1959
  
 2496.Verhandeling "Formule voor het verleenen van kerkelijke zending tot Katholieke

Actie" van (onbekend).  z.j.
  
 2497.Toespraak van paus Pius XII, gehouden bij de viering van het 30-jarig bestaan van

de KA op 12 oktober. Met aantekeningen op de achterzijde.  1952
  
 2498.Jaarprogramma voor 1942-1943.  [1943]
  
 2499-2518.Correspondentie van de landelijke leiding met diverse personen en instellingen.

Alfabetisch geordend.  1957
Bevat 20 stukken

  
  2499.A.  1957
  
  2500.B.  1957
  
  2501.C.  1957
  
  2502.D-E.  1957
  
  2503.F.  1957
  
  2504.G.  1957
  
  2505.H.  1957
  
  2506.I.  1957
  
  2507.J.  1957
  
  2508.K.  1957
  
  2509.L.  1957
  
  2510.M.  1957
  
  2511.N.  1957
  
  2512.O.  1957
  
  2513.P-Q.  1957
  
  2514.R.  1957
  
  2515.S.  1957
  
  2516.T.  1957
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  2517.U-V.  1957
  
  2518.W-Z.  1957
  
 2519-2541.Correspondentie van H.J. van Santvoort, redactie-secretaris van #Katholiek

Archief#. Alfabetisch geordend.  1956-1957
Bevat 23 stukken

  
  2519.A.  1956-1957
  
  2520.B.  1956-1957
  
  2521.C.  1956-1957
  
  2522.D.  1956-1957
  
  2523.E.  1956-1957
  
  2524.F.  1956-1957
  
  2525.G.  1956-1957
  
  2526.H.  1956-1957
  
  2527.I.  1956-1957
  
  2528.J.  1956-1957
  
  2529.K.  1956-1957
  
  2530.L.  1956-1957
  
  2531.M.  1956-1957
  
  2532.N.  1956-1957
  
  2533.O.  1956-1957
  
  2534.P-Q.  1956-1957
  
  2535.R.  1956-1957
  
  2536.S.  1956-1957
  
  2537.T.  1956-1957
  
  2538.U-V.  1956-1957
  
  2539.W.  1956-1957
  
  2540.X-Y.  1956-1957
  
  2541.Z.  1956-1957
  
 2542.Stukken betreffende #Katholiek Archief#, het wekelijks verschijnend

documentatieorgaan van de KA in Nederland.  1957
  
 2543.Stukken betreffende de werkcommissie Pastorale Documentatie en Informatie.

  1964-1965
  
 2544.Stukken betreffende het financieel overzicht van het secretariaat Amersfoort.  1959
  
 2545.Lijsten houdende de omschrijvingen van de werkzaamheden van medewerkers van

het secretariaat Amersfoort.  [1960]
  
 2546.Correspondentie van het secretariaat Amersfoort met diverse personen en

instellingen.  1959-1960
  
 2547.Stukken betreffende de loonadministratie van de KA Utrecht over 1959.  1957-1959
  
 2548.Stukken betreffende begrotingen van de KA in het aartsbisdom Utrecht over 1957

tot en met 1960.  [1956]
  
 2549.Stukken betreffende de verlies- en winstrekening van de KA van het aartsbisdom

Utrecht en het bisdom Groningen.  1958-1959
  
 2550.Correspondentie met het Assurantiekantoor H.J.A. Vermolen. Met bijlagen.

  1954-1957
  
 2551.Circulaires van het secretariaat KA in het aartsbisdom Utrecht te Amersfoort.  1959
  
 2552.Stukken betreffende financiële aangelegenheden.  1959
  
 2553.Correspondentie van #Katholiek Archief# met diverse personen en instellingen.

  1959
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bijlagen.  1960
 2554.Correspondentie van #Katholiek Archief# met diverse personen en instellingen. Met  
 2555.Stukken betreffende #Ruimte#, driemaandelijks tijdschrift van het vormingscentrum

De Horstink te Amersfoort.  1959-1960
  
 2556.Stukken betreffende het rapport van de commissie Van Walsum.  1969
  
 2557.Rapport van het accountantskantoor J. van Rijt, uitgebracht aan het bestuur van de

Stichting Actie voor God inzake de jaarrekening over 1965 en de begroting voor
1966.  1966

  
 2558.Rapport van het accountantskantoor J. van Rijt, uitgebracht aan het bestuur van de

Stichting Actie voor God inzake de jaarrekening over 1966 en de begroting voor
1967.  1967

  
 2559.Begroting van de Stichting Actie voor God voor 1967.  1966
  
 2560.Balans van de Stichting Actie voor God per 31 december 1967. Met toelichting.

  1968
  
 2561.Begroting van de Stichting Actie voor God.  1968
  
 2562.Nota inzake de financiële verhouding van kerken en staat in verband met artikel 185

van de Grondwet. Met bijlagen.  1971
  
 2563.Krantenknipsels betreffende de Landelijke Pastorale Raad (LPR).  1972
  
 2564.Stukken betreffende financiële regelingen voor de kerkbesturen van RK parochies

in het aartsbisdom Utrecht.  1970
  
 2565.Verslagen van vergaderingen van het Diocesaan Pastoraal Beraad. Met bijlagen.

  1970
  
 2566.Stukken betreffende de commissie Geldwerving van de Generale Synode der

Nederlandse Hervormde Kerk.  1972
  
 2567.Verslag van de vergadering van de economen van de Nederlandse bisdommen van

28 oktober. Met kanttekeningen en bijlagen.  1971
  
 2568.Rapport van de KA in het aartsbisdom Utrecht over de situatie van het parochie-

overleg in het aartsbisdom over 1961 tot en met 1966.  1966
  
 2569.Circulaire van het bestuur van de Unie van Katholieke Studentenverenigingen in

Nederland aan het bestuur van De Horstink, houdende een uitnodiging voor de
vergadering ter gelegenheid van de 42ste Katholieke Studenten Dagen op 6
februari.  1965

  
 2570.Artikel "Hulp en hoop; een nieuwe aktie van Oostpriesterhulp" van C. (onbekend).

Met bijlage.  1965
  
 2571.Jaarverslag van Sobriëtas, RK Matigingsbeweging, afdeling Amersfoort en

omstreken over 1963 en 1964. Met bijlagen.  1965
  
 2572.Circulaire van de afdeling publiciteit Werkgroep 2000 inzake publiciteit en opbouw.

Met bijlage.  [1965]
  
 2573.Nota van mr. J.A. Mommersteeg en mr. J. van Gennip inzake de contacten tussen

Nederlandse en Indonesische katholieken. Met bijlage.  1964
  
 2574.Stukken betreffende het rapport "Oude en nieuwe levensvormen in na-oorlogse

stadswijken" van het KASKI.  1964-1965
  
 2575.Stukken betreffende de gezinspolitiek van de Katholieke Volkspartij (KVP).

  1951-1959
  
 2576.Stukken betreffende het onderzoek Huwelijk en Gezin, uitgevoerd in speciale

opdracht van het hoogwaardig episcopaat.  1963
  
 2577.Stukken betreffende de nota van (onbekend) over de toekomst van katholiek

Amersfoort.  1962
  
 2578.Stukken betreffende de literatuurgroep van de KA in het aartsbisdom Utrecht.

  1962-1964
  
 2579.Correspondentie met A.M. Roeloffzen, algemeen secretaresse van de

Wereldfederatie van Katholieke Vrouwelijke Jeugd, over de verhuizing van het
internationale secretariaat van de genoemde federatie van Utrecht naar Brussel.
  1964

  
 2580.Brief van H.J. van Santvoort aan de voorzitter van de Stichting #De Bazuin#,

houdende een verzoek om een lijst van betalende abonnees.  1964
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drukproef van een pagina van #Consilium#, nr. 3.  1965
 2581.Brieven van H.J. van Santvoort aan pater Kolsters en aan A. Witte inzake een  
 2582.Stukken betreffende de Documentatie Centrum Concilie (Do-C).  1964
  
 2583-2601.Correspondentie van het Documentatie Centrum Concilie met diverse personen en

instellingen. Alfabetisch geordend.  1963-1964
Bevat 19 stukken

  
  2583.A.  1963-1964
  
  2584.B.  1963-1964
  
  2585.C.  1963-1964
  
  2586.D.  1963-1964
  
  2587.E.  1963-1964
  
  2588.F.  1963-1964
  
  2589.G.  1963-1964
  
  2590.H.  1963-1964
  
  2591.I-J.  1963-1964
  
  2592.K.  1963-1964
  
  2593.L.  1963-1964
  
  2594.M.  1963-1964
  
  2595.N.  1963-1964
  
  2596.O-P.  1963-1964
  
  2597.Q-R.  1963-1964
  
  2598.S.  1963-1964
  
  2599.T.  1963-1964
  
  2600.U-V.  1963-1964
  
  2601.W-Z.  1963-1964
  
 2602.Verslagen van vergaderingen van de commissie Plasschaert. Met bijlagen.

  1956-1958
  
 2603.Verhandeling "Overzicht van de structuur en de groei van de Katholieke Actie in

Nederland" van (onbekend) te Heemstede.  1958
  
 2604.Verslag van de buitengewone ledenvergadering van de vereniging Katholiek Comité

van Actie voor God van 22 december.  1947
  
 2605.Akte van oprichting van de Stichting Landelijke Katholieke Actie.  1947
  
 2606.Akte van oprichting van de Stichting Landelijke Katholieke Actie.  1947
  
 2607.Stukken betreffende het ontwerp van de Nederlandse catechismus voor

volwassenen.  1962
  
 2608.Stukken betreffende de Tolerantie-club.  1951-1954
  
 2609.Redevoering "Onze moderne Katholieke Standsorganisaties; Hare groote

beteekenis voor de toekomst van Kerk en Maatschappij", gehouden door mgr.dr.
H.A. Poels te (onbekend).  1929

  
 2610.Verslag van de tweede Interstands-Studiedag door de Aartsdiocesane Raad van

Overleg, georganiseerd op 31 mei en 1 juni.  z.j.
  
 2611.Stukken betreffende de Aartsdiocesane Adviescommissie voor Sociaal Caritatief

Werk.  1950-1953
  
 2612.Stukken betreffende de diocesane leiding van de KA.  1951-1957
  
 2613.Stukken betreffende de samenwerking met de Sint Willibrord-Vereniging.

  1950-1952
  
 2614.Stukken betreffende gespreksdagen, georganiseerd door het vormingscentrum De

Horstink te Amersfoort. Met aantekeningen.  1959
  
 2615.Stukken betreffende concilie-enquêtes betreffende zielzorg en de positie van de

leek in de kerk.  [1962]
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  1956-1958
 2616.Stukken betreffende de Katholikenausschüsse in het aartsdiocees Paderborn.  
 2617.Stukken betreffende de beroepskerstening van leerlingverpleegsters.  1953-1956
  
 2618.Akte van oprichting van de Stichting Rooms Katholieke Volksuniversiteit Cultuka.

  1959
  
 2619.Verhandeling "De ontmoeting tussen kerk en bedrijf; gescheiden werelden" van

J.W.G. Bongers.  z.j.
  
 2620.Stukken betreffende het colloquium over het kloosterleven in januari en februari

1964.  1963-1964
  
 2621.Verhandeling "Verslag AB over B-training" van (onbekend). Met kanttekeningen.

  1950
  
 2622.Verhandeling "Overzicht van de structuur en de groei van de Katholieke Actie in

Nederland" van (onbekend) te Heemstede.  1958
  
 2623.Statuten van de Stichting Landelijke Katholieke Actie. Met bijlagen.  z.j.
  
 2624.Circulaire van H.J. van Santvoort aan de leden van de federatieve bestuursraad van

de KA, houdende een uitnodiging voor een bijeenkomst van die raad op 17
december.  1958

  
 2625.Presentielijst van de bijeenkomst van de landelijke leiding van 18 juni.  1958
  
 2626.Agenda voor en verslag van de bijeenkomst van de federatieve bestuursraad van de

KA van 17 december. Met bijlage.  1958
  
 2627.Rapport van de commissie Dorpshuizen en Buurt(huis)-werk van het Landelijk

Sociaal-Charitatief Centrum inzake buurtwerk. Met bijlagen.  1961
  
 2628.Verslag van de werkzaamheden van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad

over het jaar 1960.  [1961]
  
 2629.Lijst houdende een overzicht van de voornaamste organisaties en instellingen op

cultureel gebied.  [1961]
  
 2630.Lijst houdende een overzicht van de stand van de werkzaamheden van het Centrum

voor Staatkundige Vorming op 1 januari 1959. Met bijlagen.  1958-1959
  
 2631.Verslag van de bijeenkomst van het diocesaan centrum voor de KA in het bisdom

Haarlem van 19 mei. Met bijlagen.  1959
  
 2632.Stukken betreffende het ontmoetingsweekend van de KA in het bisdom Haarlem in

het retraitehuis te Bergen (Noord-Holland) op 19 en 20 april.  1958
  
 2633.Lijst houdende een overzicht van de voornaamste organisaties en instellingen op

cultureel gebied.  z.j.
  
 2634.Verslagen en agenda's van de bijeenkomsten van het diocesaan centrum voor de

KA in het bisdom Haarlem.  1958
  
 2635.Verslagen van de Bisschoppelijke Commissie Katholieke Actie in het bisdom

Haarlem. Met bijlage.  1958
  
 2636.Circulaire "Richtlijnen voor de Katholieke Actie". Met kanttekeningen.  1957
  
 2637.Circulaire "Richtlijnen voor de Katholieke Actie, herziene uitgave" van prof.dr. J.C.

Groot.  [1958]
  
 2638.Circulaire "Enkele richtlijnen voor de Katholieke Actie in het bisdom Haarlem" van

(onbekend).  [1957]
  
 2639.Circulaire "Enkele richtlijnen voor de Katholieke Aktie in het bisdom Haarlem" van

(onbekend).  [1957]
  
 2640.Circulaire "Richtlijnen voor de Katholieke Aktie bisdom Haarlem". Met bijlagen.

  [1957]
  
 2641.Verhandeling "Elements d'un rapport sur les activites internationales officielles et

catholiques depuis mai 1959" van (onbekend).  [1959]
  
 2642.Verhandeling "Outline of the structure of the set-up of Catholic organizations" van

dr. L. Schnelder. Met aantekeningen.  1960
  
 2643.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Katholiek Maatschappelijk

Beraad. Met bijlagen.  1960-1961
  
 2644.Verslagen van vergaderingen van het landelijk centrum voor de KA.  1959-1960
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  1961
 2645.Memorandum van het Katholieke Lectuurcentrum inzake de positie van de

katholieke uitgeverij en boekhandel in het geheel van de organisatie van het vak.
  
 2646.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding van 18 juni.  1958
  
 2647.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur van het Katholiek Lectuur

Centrum van 18 april.  1961
  
 2648.Nota van de Stichting Recreatie, contactcentrum voor openlucht recreatie,

vakantiebesteding en natuurbehoud inzake vakantiespreiding.  1958, 1961-1962, z.j.
  
 2649.Nota van het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum inzake de verhouding tussen de

sociaal-charitatieve centra en de maatschappelijke organisaties.  1961
  
 2650.Statuten van het KAGIB. Met bijlage.  1961
  
 2651.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het landelijk centrum. Met

bijlagen.  1960-1961
  
 2652.Jaarverslag van het landelijk centrum over 1961.  [1962]
  
 2653.Verhandeling "Suggesties inz. Inventarisatie van het Katholieke Organisatiewezen"

van C.F.A. Weterman.  1959
  
 2654.Stukken betreffende financiële overzichten van het Katholiek Maatschappelijk

Beraad.  1960-1962
  
 2655.Stukken betreffende het Diocesaan Pastoraal Centrum.  1964-1965
  
 2656.Correspondentie van het landelijk centrum met diverse personen en instellingen.

  1961-1962
  
 2657.Programma van het pastoraaljaar van de paters Augustijnen te Culemborg. Met

bijlagen.  1961
  
 2658.Circulaire van het Diocesaan Strada-centrum inzake de eerste opzet van de

Stradabeweging in het bisdom Haarlem.  1960
  
 2659.Verslag van het gesprek tussen vertegenwoordigers van het Instituut tot

Voorlichting in de Zielzorg en van de KA van 22 maart.  1962
  
 2660.Verhandeling "Over de Katholieke Actie in het algemeen en over de Katholieke

Actie in Nederland in het bijzonder" van (onbekend).  z.j.
  
 2661.Brief en circulaire van de Sint Willibrord Vereniging. Met bijlage.  1960
  
 2662.Rapport "Verhouding kerkelijke overheid en pers" van L. Frequin, N. Schrama, H.

Sandaal en A.J. Odijk, uitgebracht aan de kringraad van de KNJK.  1958
  
 2663.Verslagen van de bespreking van het landelijk centrum van de KA met de diocesane

centra voor de KA van 24 april.  1961
  
 2664.Redevoering van prof.dr. A.G.M. van Melsen, gehouden bij de viering van het vijfde

lustrum van de Sint Adelbertvereniging op 24 en 25 september.  1960
  
 2665.Redevoering van mr. J.M.L.T. Cals, minister van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen (OKW), gehouden bij het 25-jarig bestaan van de Sint
Adelbertvereniging op 25 september. Met bijlage.  1960

  
 2666.Redevoering "Verleden, heden en toekomst van de Sint Adelbertvereniging" van

mr. F.J.G. baron van Voorst tot Voorst, gehouden bij de viering van het vijfde
lustrum van de Sint Adelbertvereniging op 24 september.  1960

  
 2667.Redevoering van mr. B.L. Burwinkel, uitgesproken bij de viering van het vijfde

lustrum van de Sint Adelbertvereniging op 24 september.  1960
  
 2668.Lijsten van gasten, uitgenodigd bij de viering van het vijfde lustrum van de Sint

Adelbertvereniging op 24 en 25 september.  1960
  
 2669.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad.  1960-1961
  
 2670.Verhandeling "Verhouding technische bijstand en missie" van C. Doumen SJ.  z.j.
  
 2671.Rapport "Community Organisation" van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum.

  1960
  
 2672.Verslag van de werkzaamheden van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad

over 1959.  1960
  
 2673.Verslag van de besprekingen op de bijeenkomsten van monialen uit 15

verschillende slotkloosters op 1 en 2 alsmede 5 en 6 oktober.  1964-1966
  
 2674.Brieven van leiders van diverse missieprojecten aan kardinaal B.J. Alfrink,

voorzitter van de vastenactie, houdende aanvragen voor financiële steun aan
missieprojecten. Met bijlagen.  1964-1966
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 2675.Brieven van leiders van diverse missieprojecten aan kardinaal B.J. Alfrink,

voorzitter van de vastenactie, houdende aanvragen voor financiële steun aan
missieprojecten. Met bijlage.  1950

  
 2676.Brieven van leiders van diverse missieprojecten aan kardinaal B.J. Alfrink,

houdende aanvragen voor financiële steun aan missieprojecten. Met bijlagen.
  1965-1966

  
 2677.Lijsten houdende overzichten van de aanvragen om financiële hulp aan de

vastenactie 1967. Met bijlagen.  1966
  
 2678.Circulaire van het propaganda secretariaat van de bisschoppelijke vastenactie

inzake de zesde vastenactie. Met bijlagen.  1966
  
 2679.Circulaires van het propaganda secretariaat van de bisschoppelijke vastenactie.

  1967
  
 2680.Correspondentie tussen F. van den Bijllaardt CSSp. en D. Rikkers, propaganda

secretaris van de bisschoppelijke vastenactie over missiewerk in Alindao
(Republique Central Africaine).  1966

  
 2681.Stukken betreffende de Rotary-Commissie.  1951
  
 2682.Rapport "De priesterroepingen in Nederland; de ontwikkeling van 1952-1957" van

het KASKI. Met bijlagen.  1958
  
 2683.Circulaires inzake contactavonden over huwelijk en gezin.  z.j.
  
 2684-2731.Artikelen bestemd voor het periodiek #Ruimte#.  z.j.

Bevat 48 stukken
  
  2684."Trouwen moet blijken" van A. Morriën.  z.j.
  
  2685."Zon op weg" van C. Yperman.  z.j.
  
  2686."Het geval van hij en van zij" van B. de Smet. Met bijlage.  z.j.
  
  2687."Kleine suite op de dood van mijn haan" van B. de Smet.  z.j.
  
  2688."De man voor de Spiegel" van A. Koolhaas.  z.j.
  
  2689."Der Tod auf der Strasse" van (onbekend).  z.j.
  
  2690."Besinnung auf das Wesen der Technik" van F. Leist.  z.j.
  
  2691."Didactiek van De Straat" van J. Japing.  z.j.
  
  2692."De man Gods" van N. Steenbeek.  z.j.
  
  2693."De weg naar huis" van H. Claus.  z.j.
  
  2694."De straat" van P. Jaspers.  z.j.
  
  2695."Bestaat 'de nozem'" van E.V.N. Vererwijsse.  z.j.
  
  2696."Mannelijke vriendschap" van L. Stallaert.  z.j.
  
  2697."Slapen met open ogen voorbij de grenzen van de angst" van S. Vinkenoog.  z.j.
  
  2698."Slapen ik" van J. Walravens.  z.j.
  
  2699."De rollen omgedraaid?" van A.L. Janse de Jonge.  z.j.
  
  2700."Tent voor de nacht" van H. Andreus.  z.j.
  
  2701."Das Philosophische Wagnis" van M. Müller.  z.j.
  
  2702."Brandgevaar" van L. Stallaert.  z.j.
  
  2703."Die eeuwige liefde" van H. Ruygers.  z.j.
  
  2704."De rollen omgedraaid" van A.L. Janse de Jonge.  z.j.
  
  2705."De grenzen van het helpen" van mgr. W.M. Bekkers.  z.j.
  
  2706."La jeune fille sage" van J.K.A. de Nooij.  z.j.
  
  2707."Variaties voor vuile handen" van D. de Lange.  z.j.
  
  2708."Der Unglaub der Gläubigen" van F. Leist.  z.j.
  
  2709."Massa of Elitekerk" van A.F. Wijers.  z.j.
  
  2710."Persönliche Gottesbewegung und Offenbarungsglaube" van H. Schüssler.  z.j.
  
  2711."Aan den lijve" van M. de Vreede.  z.j.
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  2712."Wie niet waagt" van L. Stallaert.  z.j.
  
  2713."Protest" van S.J. Popma.  z.j.
  
  2714."Vergeefs verzet" van J. Michiels.  z.j.
  
  2715."Sacrament en communicatie" van J. Weterman.  z.j.
  
  2716."Alleen de boeken" van M. Minco.  z.j.
  
  2717."Twee mensen" van H. Claus.  z.j.
  
  2718."De ongehuwde" van H. Ruygers.  z.j.
  
  2719."De vrouw als moeder" van H. Haasse.  z.j.
  
  2720."Vrouwelijke liefde" van L. Stallaert.  z.j.
  
  2721."Het meisje" van M. de Vreede.  z.j.
  
  2722."Solidariteit, historiciteit en vrijheid" van A. Dondeyne.  z.j.
  
  2723."En katoliek i välfärdsstaten" van S. Stolpe.  z.j.
  
  2724."Dag, nacht, dag" van H. Andreus.  z.j.
  
  2725."Het verlossende woorde" van J. Wit.  z.j.
  
  2726."Poeta Moritur/Newton in oktober/Gedicht om krijgertje te spelen" van Korban.  z.j.
  
  2727."Verdwijning van het beeld" van W. Weidlé.  z.j.
  
  2728."Angustia y Esperanza de la Energia Nuclear" van J.M. Otero Navascuós.  z.j.
  
  2729."Een ochtend lang...reclame" van Blessings. Met bijlage.  z.j.
  
  2730."Hij" van P. Rodenko.  z.j.
  
  2731."Artistiek wagen" van F. Olof.  z.j.
  
 2732.Programmatekst van de radiocauserie "Wat wil 'Ruimte' precies", gehouden door L.

Stallaert.  z.j.
  
 2733.Circulaires van vormingscentrum De Haaf inzake hun zomerprogramma.  1965
  
 2734.Circulaire van A. Kindermann inzake het 15de congres van Kirche in Not. Met

bijlage.  1965
  
 2735.Circulaires van uitgeverij P. Brand NV.  1965
  
 2736.Brief en circulaire van E. Pruim, leider van vormingscentrum Den Alerdinck te Laag-

Zutphen, aan De Horstink over een oecumenisch ontmoetingsweekend voor
gemengd-gehuwde echtparen en gemengde verloofden.  1965

  
 2737.Correspondentie tussen dr. K. Smits en H.J. van Santvoort inzake de toezending

van fiches.  1962-1964
  
 2738.Circulaire van het landelijk centrum aan de abonnees van de Arbeidsdocumentatie

inzake stopzetting van genoemde documentatie.  1963
  
 2739.Stukken betreffende arbeidsdocumentatie.  1962-1963
  
 2740.Verslag van de redactievergadering van de documentatie Arbeid van 20 juni.  1962
  
 2741.Brief van jhr. M.T. van Voorst tot Voorst, bestuurslid, over mutaties in het bestuur

van De Graal.  1963
  
 2742.Stukken betreffende het Centrum voor Staatkundige Vorming.  1962-1965
  
 2743.Stukken betreffende het rapport "Godsdienstbeleving in Zwolle" van C.J. Straver,

uitgevoerd in opdracht van het dominicanenklooster te Zwolle.  1967-1968
  
 2744.Stukken betreffende het boek #Weduwen# van C.J. Straver.  1969
  
 2745.Stukken betreffende #Huwelijk en Huisgezin#, tijdschrift voor vaders en moeders.

  1963-1968
  
 2746.Stukken betreffende de Katholieke Informatie Dienst (KID).  1962-1966, z.j.
  
 2747.Stukken betreffende de commissie tot Samenwerking der Apostelen.  1963-1964
  
 2748.Stukken betreffende de ALMA.  1961-1963, z.j.
  
 2749.Stukken betreffende het Instituut Europese Priesterhulp.  1965
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Ontwikkelingswerk.  1963-1964
 2750.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Coördinatiecentrum voor  
 2751.Stukken betreffende de Centrale Werkgroep en Redactie cursus Communisme.

  1964-1965
  
 2752.Stukken betreffende de wijsgerige studiegroep Communisme.  1963-1965
  
 2753.Stukken betreffende de Oost-Europagroep.  1965
  
 2754.Verslag van de bijeenkomst van de studiegroep Theologen van 14 september. Met

bijlage.  1962-1963
  
 2755.Stukken betreffende de bijeenkomsten van geïnteresseerden in de

bevolkingsproblematiek o.l.v. prof. Mertens de Wilmars en pater Mertens SJ.  1963
  
 2756.Stukken betreffende het biechtonderzoek.  1963
  
 2757.Stukken betreffende twee internationale cursussen van het KAGIB.  1963-1965
  
 2758.Stukken betreffende het Instituut Europese Priesterhulp.  1964
  
 2759.Stukken betreffende de tweede cursus "Het communisme in Oost-Europa en het

Westen" van De Horstink.  1965-1966
  
 2760.Stukken betreffende de bijbelse leergang van S. Jelsma MSC.  1963-1967
  
 2761.Stukken betreffende de cursus "Communisme III: China" van De Horstink.  1966
  
 2762.Verslagen van de bestuursvergadering van de Stichting KA in het aartsbisdom

Utrecht. Met bijlagen.  1968
  
 2763.Stukken betreffende Informations Catholiques Internationales (ICI).  1962-1967
  
 2764.Stukken betreffende Rencontres Européennes.  1962-1965
  
 2765.Stukken betreffende het onderwerp "gezinsproblemen", besproken tijdens het

Tweede Vaticaanse Concilie.  1965
  
 2766.Lijst houdende uitkeringen van de vastenacties.  1961-1967
  
 2767.Stukken betreffende de vastenactie.  1966
  
 2768.Stukken betreffende interne gegevens van de vastenactie 1967.  1966-1967
  
 2769-2772.Stukken betreffende de sectie Oekumenische Aktie voor de Raad van Kerken.

  1971-1974
Bevat 4 stukken

  
  2769.1971
  
  2770.1972
  
  2771.1973
  
  2772.1974
  
 2773.Stukken betreffende de redacties van de brochures #Jij en ik onderweg# en #Wij in

huwelijk en gezin#.  1966-1967
  
 2774.Stukken betreffende de RK Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Amersfoort.

  1966-1967
  
 2775.Rapport "General plan 1969" van Information-Documentation On the Conciliar

Church (I-Doc).  [1968]
  
 2776.Circulaire "Note sur la fonction, les activités, les développements et les structures

du centre IDO-C" van IDO-C.  z.j.
  
 2777.Rapport "Editorial report on IDO-C North America" van IDO-C.  [1968]
  
 2778.Adreslijsten van de IDO-C.  z.j.
  
 2779.Stukken betreffende IDO-C.  1967-1968
  
 2780.Rapport "Radiobeluistering in de avonduren" van de afdeling Studie en Onderzoek

NRU/NTS en Intemart. Met bijlage.  1965
  
 2781.Verslag van de werkzaamheden van de Programma Adviesraad over 1965/1966,

uitgebracht aan het bestuur van de KRO.  1966
  
 2782.Verhandeling "The changing role of radio" van F.L. Riggs.  [1965]
  
 2783.Verhandeling "BBC Radio beter dan ooit" van B. Sies.  1965
  
 2784.Stukken betreffende de Programma Adviesraad (PAR).  1966
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 2785.Stukken betreffende de Commissie Tepe, bestaande uit leden van de PAR.
  1963-1964

  
 2786.Agenda voor de PAR-vergadering van 16 september. Met bijlagen.  1965
  
 2787.Verslagen van de bijeenkomsten van de PAR.  1965
  
 2788.Circulaires houdende informatie inzake het winterprogramma van de KRO-radio en

televisie voor 1966-1967. Met bijlage.  1966
  
 2789.Stukken betreffende de bijeenkomsten van de commissie Vorming en Informatie

van de KRO.  1966
  
 2790.Verslagen van de commissie Amusement/Cultuuroverdracht.  1966
  
 2791.Verslag van de vergadering van de katechese-commissie van 24 mei.  1966
  
 2792.Stukken betreffende vergaderingen van de commissie Godsdienst van de KRO.

  1964-1966
  
 2793.Verhandeling "Het dilemma van de natuurgeleerde" van J. Bronowski.  z.j.
  
 2794.Verhandeling "Vrij zijn van vrees" van prof. J.L.L. Aranguren.  z.j.
  
 2795.Verhandeling "De onbetrouwbaarheid van de rechten van de mens" van K. Jaspers.

  z.j.
  
 2796.Artikelen bestemd voor het driemaandelijkse periodiek #Euros#, nr. 1.  [1964]
  
 2797.Artikelen bestemd voor het driemaandelijkse periodiek #Euros#, nr. 2. Met bijlagen.

  [1964]
  
 2798.Artikelen bestemd voor het driemaandelijkse periodiek #Euros#, nr. 3.  [1964]
  
 2799.Artikelen bestemd voor het driemaandelijkse periodiek #Euros#, nr. 4, handelend

over het thema automatie.  z.j.
  
 2800.Correspondentie tussen de redactieleden van #Euros# en diverse personen en

instanties inzake de uitgave van het nummer onder de titel "Gestalte van de
toekomst" met daarin een bijdrage over "Automatie".  1965-1966

  
 2801.Correspondentie tussen de redactieleden van #Euros# en diverse personen en

instellingen over verschillende onderwerpen.  1965-1966
  
 2802.Biografieën van F. Schoenbenner. Met correcties.  z.j.
  
 2803.Biografie van prof. A. Schaff. Met bijlage.  z.j.
  
 2804.Artikel "Op Euros-Receptie" van J. van S. (onbekend) uit #Algemeen Handelsblad#

van 4 september. Met kanttekeningen.  1965
  
 2805.Correspondentie van de redactieleden van #Euros# met diverse personen en

instellingen over de tweede aflevering van genoemd periodiek.  1964-1966
  
 2806.Verhandelingen "De opleiding van deskundigen en de automatisering" van N.

Mytsjko, waarnemend chef van de afdeling Economie en Planning van het
Ministerie van Hoger en Middelbaar Vakonderwijs der USSR.  z.j.

  
 2807.Verhandeling "De automatisering en de samenleving" van drs. W. Fomin.  z.j.
  
 2808.Verhandeling "Das Verhältnis van Freiheit und Organisation in kybernetischer

Sicht" van G. Klaus.  z.j.
  
 2809.Correspondentie tussen de redactieleden van #Euros# en diverse personen en

instellingen inzake honoraria voor bijdragen.  1963-1965
  
 2810.Stukken betreffende diverse onderwerpen behandeld in #Euros#.  1965
  
 2811.Verhandeling "La collaboration du laïcat et de la hiérarchie dans l'Action

catholique" van mr. L.C. Baa.  z.j.
  
 2812.Stukken betreffende het Tweede Vaticaans Concilie.  1963-1965
  
 2813.Circulaire "Grondlijnen van een pastoraal plan voor de Bijlmermeer" van de

Pastorale Commissie Bijlmermeer.  z.j.
  
 2814.Circulaire "De zielzorgstructuur van Alexanderstad" van J. van den Haak.  1966
  
 2815.Stukken betreffende de werkbesprekingen over de categoriale zielzorg van het

PINK.  1965
  
 2816.Circulaire "Preadvies over op te richten 'Bureau voor opleiding en raadgeving in

kerkelijke arbeid'" van drs. H.J. Penders.  1965
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parochiële zielzorg.  1965
 2817.Circulaires van prof.dr. P. Huizing SJ inzake de kerkrechtelijke aspecten van niet-  
 2818.Circulaire "Herdefinitie van de kategoriale zielzorg ten opzichte van de territoriale

zielzorg" van dr. P.A.J. Bosse OFM.  1965
  
 2819.Lijst houdende de namen van aalmoezeniers van het woonwagenwerk in Nederland.

Met bijlage.  1965
  
 2820.Memorandum "Visie op de Kerk als uitgangspunt voor kerkelijke planning" van dr.

P.W. Goddijn OFM. Met bijlage.  1965
  
 2821.Rapport van het PINK inzake het woonwagenwerk in Nederland.  z.j.
  
 2822.Circulaire "Zielzorg onder de RK Kermisexploïtanten in Nederland" van J. Brokx

OFM.  z.j.
  
 2823.Circulaire "Zielzorg onder de vluchtelingen in Nederland/zielzorg onder de

buitenlandse werknemers in Nederland" van (onbekend).  z.j.
  
 2824.Brief van dr. W. Goddijn OFM, directeur van het PINK, aan mr. L.C. Baas met een

uitnodiging voor een diner en een bespreking. Met kanttekeningen.  1965
  
 2825.Circulaire over de voorgeschiedenis, de oprichting, het doel en het bestuur van de

Katholieke Bijbelstichting.  z.j.
  
 2826.Circulaire van het Pastoraal Centrum Capucijnen over de werkzaamheden van het

genoemde centrum.  z.j.
  
 2827.Circulaire van het Retraitehuis en Bezinningscentrum De Vluchtheuvel over de

plaats van de kerk in de wereld.  z.j.
  
 2828.Circulaire van de #Pastorale Gids#, een uitgave van PINK over de zielzorg.  z.j.
  
 2829.Circulaire "Bijzondere zielzorg: het liturgisch apostolaat" van (onbekend).  z.j.
  
 2830.Circulaire "De beweging kerk en vernieuwing" van (onbekend).  z.j.
  
 2831.Verslag van de Do-C redactievergadering van 11 maart. Met bijlage.  z.j.
  
 2832.Verslag van de persconferentie van Do-C van 3 februari.  1965
  
 2833.Lijsten houdende een opsomming van Do-C papers 1 tot en met 170.  z.j.
  
 2834.Verhandeling "Die kirchliche Wehrhaftigkeit in der modernen Welt" van H. Küng.

Met kanttekeningen.  [1965]
  
 2835.Rapport "Report on the work of the US Bishops' Press Panel Office during the first

session of the Second Vatican Ecumenical Council" van B. Fanning, directeur van
the Press Panel Office.  1962

  
 2836.Circulaires van de Divine Word News Service.  [1962]
  
 2837.Correspondentie gevoerd tussen Do-C en the Associated Press te Amsterdam over

de voortzetting van het abonnement op de uitgave van het Documentatie Centrum
Concilie.  1962

  
 2838.Verslag van de openingsviering van het Tweede Vaticaans Concilie van 11 oktober

van (onbekend).  1962
  
 2839.Samenvatting van (onbekend) van de bijeenkomst over Documentatie Centrum

Concilie Rome van 26 juni. Met kanttekeningen.  1962
  
 2840.Verhandeling "Historisch/doctrinair overzicht; geboorteregeling" van dr. C.A.J. van

Ouwerkerk.  z.j.
  
 2841.Nota "Onderwerpen voor papers naar aanleiding van het besprokene op het

concilie" van B. van Leeuw. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 2842.Stukken betreffende het Documentatie Centrum Concilie (Do-C).  1962-1963
  
 2843.Verhandeling "Maria en de kerk" van Abbé Laurentin.  z.j.
  
 2844.Verhandeling "Les tendances ecclésiologiques dans l'Eglise catholique" van

Guillver. Met bijlagen.  1963
  
 2845.Verhandeling "Vom Kirchenverständnis der Väterzeit" van dr. J. Ratzinger.  1963
  
 2846.Verhandeling "Salus extra ecclesiam nulla est" van dr. J. Ratzinger.  1963
  
 2847.Verhandeling "Le mystère de l'église selon Saint Paul" van Lyonnet. Met bijlagen.

  1963
  
 2848.Verhandeling "Notes documentaires sur la situation oecumenique au proche-

Orient" van dr. R.P.J. Corbon. Met bijlagen en kanttekeningen.  [1963]
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 2849.Verhandeling "De oecumenische situatie in Nederland II" van (onbekend).  z.j.
  
 2850.Verhandeling "L'Oecumenisme en Espagne" van Josep Desumbila te Barcelona

(Spanje).  z.j.
  
 2851.Verhandeling "La situation oecumenique en Amerique Latine" van R.D.J. Mejéa. Met

bijlage.  z.j.
  
 2852.Verhandeling "De oecumene in Spanje" van J. Desumbila. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 2853.Verhandelingen "Tension, encounter and hope in Roman Catholic-Protestant

relations in Latin America" van J.M. Bosino. Met bijlagen en aantekeningen.  z.j.
  
 2854.Verhandeling "Die oekumenische Situation in Skandinavien" van dr. H. Martensen

SJ. Met bijlage en kanttekeningen.  z.j.
  
 2855.Verhandelingen "De oecumenische situatie in Italië" van (onbekend). Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 2856.Verhandelingen "The Ecumenical Situation in the USA" van T.F. Stransky. Met

bijlagen en kanttekeningen.  1963
  
 2857.Verhandelingen "Oecumenisme en Afrique" van (onbekend). Met bijlagen en

kanttekeningen.  1963
  
 2858.Verhandelingen "Etat de l'Oecumenisme en France" van (onbekend). Met bijlage en

kanttekeningen.  1963
  
 2859.Verhandelingen "The World Council of Churches" van L. Vischer en ds. A. v.d.

Heuvel. Met bijlagen en kanttekeningen.  1963
  
 2860.Verhandelingen "La prière pour l'unité" van Le Guillon OP. Met bijlagen.  1963
  
 2861.Verhandelingen "Que sant les protestants et les orthodoxes aux yeux et à l'égard

de l'église Catholique" van prof.dr. J. Hamer OP. Met bijlagen.  1962
  
 2862.Verhandeling "De liturgische beweging tot op heden" van dr. T.A. Vismans OP.

  1962
  
 2863.Verhandeling "Kroniek van de liturgische beweging" van (onbekend). Met

aantekeningen.  1962
  
 2864.Verhandeling "De lekenkelk" van B. van Bilsen OFM.  z.j.
  
 2865.Verhandeling "L'église Melkite et les problems de pastorale liturgique" van

(onbekend). Met kanttekening.  1962
  
 2866.Verhandeling "De Oosterse kerken" van dr. E. van Montfoort. Met kanttekening.  z.j.
  
 2867.Lijsten houdende titels van Nederlandse uitgaven van Do-C. Met kanttekeningen.

  1964
  
 2868.Verhandeling "Bisschoppelijke richtlijnen over grenzen en mogelijkheden van

Godsdienstige gemeenschap tussen katholieken en protestanten" van de
bisschoppen van Nederland.  1961

  
 2869.Verhandeling "Over het begrip 'oecumenisch' en de oecumenische beweging

binnen de Katholieke Kerk; II. Oecumenisme en katholiciteit" van (onbekend).  z.j.
  
 2870.Verhandeling "Over het begrip oecumenisch en de oecumenische beweging binnen

de Katholieke Kerk; III. De taak van de katholieke 'oecumenische beweging'" van
(onbekend). Met kanttekeningen.  z.j.

  
 2871.Stukken betreffende het landelijk centrum.  1959-1960
  
 2872.Verslag van een peiling gehouden onder een aantal parochianen van twee

parochies in Arnhem over de functie van parochie-assistente.  z.j.
  
 2873.Stukken betreffende parochie-overleg.  1964-1968
  
 2874.Stukken betreffende de Pastorale Constitutie "Gaudium et spes", één van de

documenten van het Tweede Vaticaans Concilie.  1967
  
 2875.Circulaire "Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche" van

(onbekend).  z.j.
  
 2876.Circulaire "Zweites Oekumenisches Vatikanisches Konzil: Erklaerung ueber das

Verhaeltnis der Kirche zu den Nichtchristlicher Religionen" van (onbekend).  z.j.
  
 2877.Verhandeling "Remarks on the schema on religious freedom" van J. Courtney

Murray SJ.  z.j.
  
 2878.Verhandeling "Declaration on religious liberty or the Right of the Individuel and of

Communities to Freedom in Religious Matters" van (onbekend).  z.j.
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 2879.Verhandeling "Pouvoir d'ordre of devois d'orche" van P. Winninger. Met

kanttekeningen.  1964
  
 2880.Verhandeling "La maison et le mariage dans le service pastoral de l'église

primitive" van J.P. Audet.  1965
  
 2881.Verhandeling "Le prêtre, l'assemblée liturque et la paroisse" van J.P. Audet.  [1965]
  
 2882.Verhandeling "La sacralisation du service pastoral et les origines du 'celibat

ecclésiastique' II" van J.P. Audet.  z.j.
  
 2883.Verhandeling "Peut-on envisager l'ordination d'hommes mariés" van R. Element SJ.

  z.j.
  
 2884.Verhandeling "Aux prêtres gardant la chasteté parfaite convient-il d'ajouter dans

l'église latine des diacres ou même des prêtres se contentant de donner le
temoignage de la chasteté conjugale" van R.P. Lyonnet.  z.j.

  
 2885.Verhandeling "L'église et le travail des clercs" van L. Thomassin.  z.j.
  
 2886-2940.Knipselalbums met artikelen en aantekeningen over diverse onderwerpen.

Geordend op nummer (1-58).  1911-1948
Bevat 55 stukken

  
  2886.1: "Sekten en stroomingen I".  1911-1948
  
  2887.2: "Sekten en stroomingen II".  1911-1948
  
  2888.3: "Theosophia I".  1911-1948
  
  2889.4: "Theosophia II".  1911-1948
  
  2890.5: "Theosophia III".  1911-1948
  
  2891.6: "Theosophia IV".  1911-1948
  
  2892.7: "Theosophia V".  1911-1948
  
  2893.8: "Theosophia VI".  1911-1948
  
  2894.9: "Theosophia VII".  1911-1948
  
  2895.10: "Ger. Kerk. Geelkerken I".  1911-1948
  
  2896.11: "Ger. Kerk. Geelkerken II".  1911-1948
  
  2897.12: "Ger. Kerk. Geelkerken III".  1911-1948
  
  2898.13: "Ger. Kerk. Geelkerken IV".  1911-1948
  
  2899.14: "Ger. Kerk. Varia V".  1911-1948
  
  2900.15: "Ger. Kerk VI".  1911-1948
  
  2901.16: "Soefisme".  1911-1948
  
  2902.17: "Spiritisme Occultisme I".  1911-1948
  
  2903.18: "Religieus Socialisme".  1911-1948
  
  2904.19: "Leger des Heils".  1911-1948
  
  2905.20: "Rotary-beweging".  1911-1948
  
  2906.21: "Christian Science".  1911-1948
  
  2907.22: "Vrijmetselarij I".  1911-1948
  
  2908.23: "Inquisitie".  1911-1948
  
  2909.24: "Anglikaanse Kerk".  1911-1948
  
  2910.25: "Hereenigingsbewegingen".  1911-1948
  
  2911.26: "Theresia Neumann".  1911-1948
  
  2912.27: "Theresia Neumann II".  1911-1948
  
  2913.28: "Het Schild I".  1911-1948
  
  2914.29: "Het Schild II".  1911-1948
  
  2915.30: "Verschijningen I".  1911-1948
  
  2916.31: "Paus. en biss. docum".  1911-1948
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  2917.32: "Diversen I".  1911-1948
  
  2918.33: "Diversen II".  1911-1948
  
  2919.34: "Diversen III".  1911-1948
  
  2920.35: "Diversen IV".  1911-1948
  
  2921.36: "Diversen V".  1911-1948
  
  2922.37: "Diversen VI".  1911-1948
  
  2923.38: "Diversen VII".  1911-1948
  
  2924.39: "Diversen VIII".  1911-1948
  
  2925.40: "Diversen IX".  1911-1948
  
  2926.41: "Prot. Liturgie en Diversen".  1911-1948
  
  2927.42: "Diversen X".  1911-1948
  
  2928.43: "Diversen XI".  1911-1948
  
  2929.44: "Diversen XII".  1911-1948
  
  2930.45: "Diversen XIII".  1911-1948
  
  2931.46: "Kerkvervolging en Joegoslavië".  1911-1948
  
  2932.47: "Verschijningen II".  1911-1948
  
  2933.48: "Statistieken".  1911-1948
  
  2934.49: "Diversen XIV".  1911-1948
  
  2935.50: "Diversen XV".  1911-1948
  
  2936.51: "Diversen XVI".  1911-1948
  
  2937.52: "Buchman Beweging".  1911-1948
  
  2938.54: "Diversen XVII".  1911-1948
  
  2939.57: "Vrijmetselarij II".  1911-1948
  
  2940.58: "Recensies I".  1911-1948
  
 2941-2997.Knipselalbums met artikelen en aantekeningen over diverse onderwerpen.

Geordend op nummer (59-136).  1911-1948
Bevat 57 stukken

  
  2941.59: "Kerkvervolging in Mexico".  1911-1948
  
  2942.60: "Kerkvervolging in Spanje I".  1911-1948
  
  2943.62: "Diversen XIX".  1911-1948
  
  2944.63: "Diversen XVIII".  1911-1948
  
  2945.64: "Hereenigingsbeweging II".  1911-1948
  
  2946.65: "Marchant".  1911-1948
  
  2947.66: "Filmrecensies".  1911-1948
  
  2948.67: "Diversen XX".  1911-1948
  
  2949.70: "Diversen XXI".  1911-1948
  
  2950.71: "Filmrecensies II".  1911-1948
  
  2951.72: "Recensies II".  1911-1948
  
  2952.73: "Diversen XXII".  1911-1948
  
  2953.74: "Diversen XXIII".  1911-1948
  
  2954.76: "Recensies van Noort Verhaef".  1911-1948
  
  2955.77: "Recensies Waarheid en Leven".  1911-1948
  
  2956.78: "Recensies Theos. beweging".  1911-1948
  
  2957.79: "Rusland".  1911-1948
  
  2958.80: "Diversen XXIV".  1911-1948
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  2959.81: "Diversen XXV".  1911-1948
  
  2960.82: "Diversen XXVI Oude knipsels".  1911-1948
  
  2961.84: "Recensies III".  1911-1948
  
  2962.85: "Diversen XXVII".  1911-1948
  
  2963.86: "Diversen XXVII".  1911-1948
  
  2964.88: "Spiritisme Occultisme II".  1911-1948
  
  2965.89: "Artikelen Verhaar".  1911-1948
  
  2966.91: "Diversen XXIX".  1911-1948
  
  2967.92: "Filmrecensies III".  1911-1948
  
  2968.93: "Kerkvervolging in Spanje II".  1911-1948
  
  2969.94: "Diversen XXX".  1911-1948
  
  2970.96: "Recensies IV".  1911-1948
  
  2971.98: "Recensies V".  1911-1948
  
  2972.99: "Buchman Beweging II".  1911-1948
  
  2973.100: "Diversen XXXII".  1911-1948
  
  2974.101: "Diversen XXXIII".  1911-1948
  
  2975.102: "Diversen XXXIV".  1911-1948
  
  2976.103: "Diversen XXXV".  1911-1948
  
  2977.104: "Politiek".  1911-1948
  
  2978.107: "Religie en Socialisme".  1911-1948
  
  2979.109: "Philatelisten".  1911-1948
  
  2980.110: "Diversen XXXI".  1911-1948
  
  2981.111: "Oss".  1911-1948
  
  2982.112: "Synodes".  1911-1948
  
  2983.115: "Recensies V".  1911-1948
  
  2984.116: "Diversen XXXVII".  1911-1948
  
  2985.117: "Diversen XXXVIII".  1911-1948
  
  2986.118: "Diversen XXXIX".  1911-1948
  
  2987.120: "Herenbeweg. 3".  1911-1948
  
  2988.121: "Diversen XXXX".  1911-1948
  
  2989.122: "Converiteiten".  1911-1948
  
  2990.124: "Filmrecensies V".  1911-1948
  
  2991.125: "Diversen XXXXI".  1911-1948
  
  2992.126: "Diversen XXXXII".  1911-1948
  
  2993.127: "Diversen XXXXIII".  1911-1948
  
  2994.129: "Het Schild III".  1911-1948
  
  2995.131: "Paus. en biss. documenten II".  1911-1948
  
  2996.132: "Filmrecensies IV".  1911-1948
  
  2997.136: "Recensies VIII".  1911-1948
  
 2998-3003.Knipselalbums met artikelen en aantekeningen over diverse onderwerpen.

Geordend op nummer (119-120, 123, 130, 133-134).  1936-1946
Bevat 6 stukken

  
  2998.119: "Recensies VI".  1936-1946
  
  2999.120: "Protestantisme".  1936-1946
  
  3000.123: "Recensies VII".  1936-1946
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  3001.130: "Diversen XXXXIV".  1936-1946
  
  3002.133: "Conflicten in de Gereformeerde Kerken".  1936-1946
  
  3003.134: "Na den oorlog. Diversen XXXV".  1936-1946
  
 3004-3016.Knipselalbums met artikelen en aantekeningen over diverse onderwerpen. Deels

geordend op nummer (56, 63, 68-69, 113-114, 130, 135, 137).  1940-1951
Bevat 13 stukken

  
  3004.56: "Hongarije".  1940-1951
  
  3005.63: "Tsjecho-Slowakije".  1940-1951
  
  3006.68: "Communisme".  1940-1951
  
  3007.69: "Italië".  1940-1951
  
  3008.113: "Frankrijk".  1940-1951
  
  3009.114: "Duitsland".  1940-1951
  
  3010.130: "Vrijmetselarij".  1940-1951
  
  3011.135: "Diversen".  1940-1951
  
  3012.137: "Diversen XXXXVII".  1940-1951
  
  3013."Filmrecensies".  1940-1951
  
  3014."Recensies" (eerste deel).  1940-1951
  
  3015."Recensies" (tweede deel).  1940-1951
  
  3016."Recensies/Diversen".  1940-1951
  
 3017.Verhandeling "De ontmoeting tussen kerk en bedrijfsgescheiden werelden" van

J.W.G. Bongers.  z.j.
  
 3018.Rapport "Geestelijke noodgebeden" van het KASKI.  [1952]
  
 3019.Knipselalbum met artikelen en aantekeningen over de bezetting van Nederland door

Duitsland.  1940-1941
  
 3020.Knipselalbum met artikelen en aantekeningen over de bezetting van Nederland door

Duitsland.  1941
  
 3021.Knipselalbum met artikelen en aantekeningen over de verhouding tussen Duitsland

en Nederland.  1914-1940
  
 3022.Knipselalbum met artikelen en aantekeningen over de bezetting van Nederland door

Duitsland.  1942-1944
  
 3023-3030.Knipselalbums met artikelen over de Tweede Wereldoorlog, verzameld door F.

Messing.  1940-1941
Bevat 8 stukken

  
  3023."Wij willen handhaven".  1940-1941
  
  3024."Nederland pas op!".  1940-1941
  
  3025."Nederland in oorlog met Duitsland".  1940-1941
  
  3026."Storm over Europa".  1940-1941
  
  3027."Alarm! Europa in oorlog".  1940-1941
  
  3028."Oostenrijk bij Duitschland ingelijfd; de zwarte dag van 11 maart".  1940-1941
  
  3029."Het einde van den staat Tsjecho-Slowakije; het nationaal-socialisme zonder

masker".  1940-1941
  
  3030."Naar vrede of oorlog?".  1940-1941
  
 3031.Knipselalbum "Oorlogskansen" over de laatste twee jaren van de Tweede

Wereldoorlog.  1944-1945
  
 3032.Knipselalbum met artikelen over de kioskwagen van de Actie voor God,

cinemagesprekken, het zilveren jubileum van de Actie voor God, de Hoeksteen en
de Couturier-kring Haarlem. Met bijlagen.  1957-1963

  
 3033.Knipselalbum met artikelen over de katholieke voorlichting bij de beroepskeuze en

de godsdienstmethode van N.G. van Doornik. Met bijlage.  1947-1950
  
 3034.Knipselalbum "De storm breekt los" met artikelen over de Tweede Wereldoorlog.

  1943-1944
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 3035.Artikel "Herman Divendal: Concilie 'leeft' boven verwachting" van J. Hooyman uit

#De Gelderlander-Pers# van 15 april.  1967
  
 3036.Artikel "Geestelijk leven; Secretaris H. Divendal: 'Nederlands concilie is waagstuk -

WAT komt er los?'" van J. van Roon uit #Het Vrije Volk# van 16 februari.  1966
  
 3037.Artikel "Concilieprocedure gaat op de helling" van (onbekend) uit #De Leidse

Courant# van 17 februari.  1967
  
 3038.Knipsels over de plenaire vergadering van het pastoraal concilie van de

Nederlandse Kerkprovincie.  1967
  
 3039.Knipsels over conflicten binnen het partijbestuur van de Communistische Partij van

Nederland (CPN) en de Eenheids Vakcentrale (EVC). Met kanttekeningen.  1957-1958
  
 3040.Verhandeling "De partij gaat vóór alles" van (onbekend) betreffende de CPN. Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 3041.Stukken betreffende een vergadering belegd door de KA en de KAB over de CPN en

het EVC gehouden op 23 februari.  1948
  
 3042.Krantenartikelen "Kerk in beweging" van H.L.M. Divendal. Met bijlage.  1962
  
 3043.Stukken betreffende het conflict tussen de directie van Siemens Nederland NV en

63 werknemers inzake hun deelname aan een vormingscursus van het Haags
Vormingscentrum voor Werkende Jongeren.  1971

  
 3044.Krantenartikelen over de godsdienstige, politieke en economische situatie in

Engeland.  1947-1948
  
 3045.Krantenartikelen over de godsdienstige en politieke situatie in China.  1946-1947
  
 3046.Krantenartikelen over de politieke situatie in Bulgarije.  1947-1948
  
 3047.Krantenartikelen over het optreden van de Noord-Amerikanen tegen het

Communisme.  1947-1948
  
 3048.Krantenartikelen over het Wereldcongres voor het Gezin en de Bevolking van 22 en

23 juli en het vraagstuk der echtscheidingen.  1947
  
 3049.Krantenartikelen over het Humanistisch Verbond en Humanitas, de Stichting voor

Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag.  1947
  
 3050.Krantenartikelen over diverse bekende Nederlandse katholieken.  1946-1948
  
 3051.Krantenartikelen over protestantisme en oecumene.  1946-1948
  
 3052.Krantenartikelen over cultuur.  1947-1948
  
 3053.Krantenartikelen over de politieke en godsdienstige situatie in Polen.  1946-1948
  
 3054.Krantenartikelen over de politieke situatie in Italië.  1946-1948
  
 3055.Krantenartikelen inzake de politieke en godsdienstige situatie in Spanje.  1946-1948
  
 3056.Krantenartikelen over de politieke situatie in Indië.  1947-1948
  
 3057.Krantenartikelen over de politieke situatie in Zwitserland.  1947-1948
  
 3058.Krantenartikelen over de politieke situatie in Tsjecho-Slowakije.  1947-1948
  
 3059.Krantenartikelen over de godsdienstige en politieke situatie in Albanië.  1946-1948
  
 3060.Krantenartikelen over de godsdienstige en politieke situatie in België.  1946-1948
  
 3061.Krantenartikelen over de politieke situatie in Frankrijk.  1947
  
 3062.Krantenartikelen over de godsdienstige en politieke situatie in Portugal.  1947-1948
  
 3063.Krantenartikelen over de troonafstand van koning Michael I van Roemenië.

  1947-1948
  
 3064.Krantenartikelen over de politieke situatie in Zuid-Amerika.  1946-1948
  
 3065.Krantenartikelen over de Communistische Internationale.  1947-1948
  
 3066.Kranteartikelen over de politieke en godsdienstige situatie in Finland.  1947-1948
  
 3067.Krantenartikelen over de EVC in Nederland.  1946-1948
  
 3068.Krantenartikelen over de economische en politieke situatie in de Verenigde Staten

van Noord-Amerika.  1947-1948
  
 3069.Krantenartikelen over de economische en politieke situatie in Duitsland.  1947-1948
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 3070.Krantenartikelen over de politieke situatie in Joego-Slavië na het proces van mgr.
Stepinac, aartsbisschop van Zagreb.  1946-1948

  
 3071.Krantenartikelen over de politieke situatie in Hongarije.  1946-1948
  
 3072.Krantenartikelen over de politieke situatie in de Sovjet-Unie.  1937-1948
  
 3073.Krantenartikelen over het communisme en de bestrijding daarvan.  1946-1948
  
 3074.Krantenartikelen over de ontwikkeling van het communisme in Griekenland.

  1947-1948
  
 3075.Krantenartikelen over de ontwikkeling van het communisme in Hongarije.

  1946-1948
  
 3076.Krantenartikelen over spionage in Canada.  1946
  
 3077.Krantenartikelen over de verschijning van Maria te Fatima (Portugal).  1946
  
 3078.Krantenartikelen over de Katholieke Nederlandsche Dagbladpers.  z.j.
  
 3079.Krantenartikelen over de verhouding tussen Missie en Wetenschap.  1945-1946
  
 3080.Krantenartikelen over het katholieke leven in Noorwegen.  z.j.
  
 3081.Krantenartikelen over de situatie in het Nabije Oosten.  1946-1948
  
 3082.Krantenartikelen over communistisch Nederland.  1946-1947
  
 3083.Krantenartikelen over diverse onderwerpen.  1946-1948
  
 3084.Artikelen "Gezinsleven; ze maken altijd zo'n ruzie ..." van mr. A.A.W. Diepenbrock

uit #Sursum Corda#.  1952
  
 3085.Artikel "Gelukkige huwelijken (1) I. Het feestelijk begin" van mr. A.A.W. Diepenbrock

uit #Sursum Corda# van 25 juni.  1954
  
 3086.Artikel "Het grote gemis, het huwelijk zonder kinderen (I)" van mr. A.A.W.

Diepenbrock uit #Sursum Corda# van 23 juli.  1954
  
 3087.Artikel "Het grote gemis, het huwelijk zonder kinderen (II)" van mr. A.A.W.

Diepenbrock uit #Sursum Corda# van 30 juli.  1954
  
 3088.Artikel "Geloofsprediking per advertentie" van mr. A.A.W. Diepenbrock uit #Sursum

Corda# van 20 november.  1954
  
 3089.Artikel "De ongetrouwde vrouw; de moeilijke situatie" van mr. A.A.W. Diepenbrock

uit #Sursum Corda#.  1955
  
 3090.Artikel "De ongehuwde vrouw II. Positief aanvaarden" van mr. A.A.W. Diepenbrock

uit #Sursum Corda#.  1955
  
 3091.Artikel "De Christen en 'De Wereld'" van mr. A.A.W. Diepenbrock uit #Sursum

Corda# van 4 februari.  1955
  
 3092.Artikel "Rust en onrust" van mr. A.A.W. Diepenbrock uit #Sursum Corda# van 19

maart.  1955
  
 3093.Artikel "Ouders en getrouwde kinderen" van mr. A.A.W. Diepenbrock uit #Sursum

Corda# van 25 april.  1955
  
 3094.Artikel "Opvoeding tot huwelijk. Wat is het huwelijk waard? Wat is liefde?" van mr.

A.A.W. Diepenbrock uit #Sursum Corda# van 9 april.  1955
  
 3095.Artikel "Opvoeding tot huwelijk II" van mr. A.A.W. Diepenbrock uit #Sursum Corda#

van 8 april.  1955
  
 3096.Artikel "De kunst van 't luisteren. Spreken is zilver..." van mr. A.A.W. Diepenbrock

uit #Sursum Corda# van 21 mei.  1955
  
 3097.Artikel "Moeder zijn! Dat is het grootste en edelste leven dat denkbaar is: het omvat

alles ..." van mr. A.A.W. Diepenbrock uit #Sursum Corda# van 25 juni.  1955
  
 3098.Artikel "Gehuwde zielzorgers" van mr. A.A.W. Diepenbrock uit #Sursum Corda# van

8 oktober.  1955
  
 3099.Artikel "Verloving en verloofden, wat de mensen liefde noemen, en wat liefde is"

van mr. A.A.W. Diepenbrock uit #Sursum Corda# van 2 december.  1955
  
 3100.Artikel "Verloving en verloofden; op de koers van de liefde" van mr. A.A.W.

Diepenbrock uit #Sursum Corda# van 10 december.  1955
  
 3101.Artikel "Schoonouders II; Herboren liefde" van mr. A.A.W. Diepenbrock uit #Sursum

Corda# van 23 maart.  1956
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 3102.Verhandeling van M. Hofland over theaterexperimenten in Nederland.  1972
  
 3103.Stukken betreffende de DIC-Map getiteld "Drugs".  [1971]
  
 3104.Stukken betreffende het boek #Het katholieke geloof# van dr. I. Klug.  [1941]
  
 3105.Verslag over de overname van de administratie van het diocesaan secretariaat van

de KA te Utrecht door het landelijk secretariaat van de KA te Heemstede.  [1951]
  
 3106.Verhandeling "Wat is en doet de actie 'Voor God'?" van (onbekend).  z.j.
  
 3107.Verslagen van bijeenkomsten van de diocesane Utrechtse KA (DUS). Met bijlagen.

  1962-1964
  
 3108.Lijst houdende de titels van tijdschriften aanwezig in de bibliotheek van #Kerk en

Wereld#.  1962
  
 3109.Lijst houdende titels van tijdschriften aanwezig op De Horstink.  1962
  
 3110.Rapport "Feiten en meningen omtrent de situatie rond de huwelijks- en

gezinsvoorlichting in Limburg (I)" van drs. G.M.T. van der Kroon.  1962
  
 3111.Verhandeling "Zoekend geloven; impressies en bezinning rond thema's uit onze

samenleving" van KRO-radio.  1968
  
 3112.Verhandeling "De actie 'Voor God'" van (onbekend). Met kanttekeningen.  z.j.
  
 3113.Verslag van de jaarvergadering van de Actie voor God van 21 juli.  1955
  
 3114.Stukken betreffende betreft de diocesane Utrechtse KA.  1962-1963
  
 3115.Verhandeling "Een vrij of gebonden geslachtsleven" van dr. C.J.B.J. Trimbos.  z.j.
  
 3116.Verhandeling "Vrouwen" van dr. H.H.C. Stapert.  z.j.
  
 3117.Verhandeling "Kleuters en ongevallen; Stiefke" van dr. H.H.C. Stapert.  z.j.
  
 3118.Verhandeling "Zwemmen" van dr. H.H.C. Stapert.  z.j.
  
 3119.Verhandeling "Het gesprek over 'de kleine dingen' met nupturiënten" van M.

Smulders-Heyman.  z.j.
  
 3120.Verhandeling "Gelukwens bij geboorte" van mr. P. Pulles.  z.j.
  
 3121.Verhandeling "Gezondheidsvoorlichting, ledenbinding en propaganda via een

huwelijks- en gezinsblad" van mr. P. Pulles.  z.j.
  
 3122.Verhandeling "Suggesties voor het gezinsblad" van A. Neelissen.  z.j.
  
 3123.Verhandeling "Gebed van liefde en angst" van A. Marks.  z.j.
  
 3124.Verhandeling "Suggesties voor het gezinsblad; een nieuwe aarde" van A. Marks.

  z.j.
  
 3125.Verhandeling "Suggesties voor het gezinsblad #Spiegel zacht a.u.b.#" van D. de

Lange.  z.j.
  
 3126.Verhandeling "Hoe helpen wij onze opgroeiende schoolkinderen?" van A.M.P.

Knoers.  z.j.
  
 3127.Verhandeling "Sentiment en gevoel met kerstmis" van J. van Haaren.  1962
  
 3128.Verhandeling "Het hoofdbestuur ziet zich genoodzaakt... (Kloosterroepingen)" van

J. van Haaren.  1962
  
 3129.Verhandeling "Zeven vette jaren" van J. van Haaren.  z.j.
  
 3130.Lijst houdende de vermogenscijfers van het landelijke centrum per 30 juni.  1961
  
 3131.Jaarverslag van het landelijk centrum over 1961.  1962
  
 3132.Lijst houdende exploitatie-overzicht van #Ecclesia# over 1957.  [1958]
  
 3133.Stukken betreffende de redactie van #Ecclesia#.  1961-1972
  
 3134.Verslagen van IDES-vergaderingen. Met bijlagen.  1960-1962
  
 3135-3137.Verslagen van vergaderingen van het landelijk centrum voor KA.  1961

Bevat 3 stukken
  
  3135.11 december.  1961
  
  3136.6 maart.  1961
  
  3137.17 april.  1961
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 3138.Agenda voor de vergadering van het landelijk centrum van 17 april. Met bijlagen.
  1961

  
 3139.Agenda voor de vergadering van het landelijk centrum van 6 maart.  1961
  
 3140.Verslag van de vergadering van het landelijk centrum van 24 mei.  1961
  
 3141.Verslag van de vergadering van de financiële commissie van de landelijke KA van

17 juli.  1952
  
 3142.Agenda voor de vergadering van het landelijk centrum van 25 september. Met

bijlagen.  1961
  
 3143.Financieel verslag over 1962 van de Stichting Katholiek Archief.  1963
  
 3144.Verslag van de vergadering van het landelijk centrum van 3 juli.  1961
  
 3145.Agenda voor de vergadering van het landelijk centrum van 3 juli. Met bijlagen.  1961
  
 3146.Financieel verslag over 1963 van de Stichting Katholiek Archief.  1964
  
 3147.Verslag van de bespreking van de diocesane werkgroep KA in het bisdom Haarlem

van 22 december. Met bijlage.  1958
  
 3148.Eindverslag van het beraad 1960-1962 diocesaan centrum voor KA en

godsdienstige verenigingen.  1962
  
 3149.Verhandeling "Wat beroert de wereld van de Islam?" van G.J.L. Soulié. Met

kanttekeningen.  1968
  
 3150.Verhandeling "De Moslim-wereld op zoek naar zijn eenheid" van G.J.L. Soulié. Met

kanttekeningen.  [1967]
  
 3151.Verhandeling "Sociologie en utopie bij Herbert Marcuse" van G.K. Kaltenbrunner.

Met kanttekeningen.  z.j.
  
 3152.Verhandeling "Toekomstplannen en democratie" van prof.dr. P.J.A. Ter Hoeven.

Met kanttekeningen.  z.j.
  
 3153.Verhandelingen "Werkgelegenheid en verhoudingen in het bedrijfsleven" van drs.

W.H.J. Reynaerts. Met kanttekeningen.  1967
  
 3154.Verhandeling "Zinvolle vrijetijdsbesteding voor de grote massa" van prof.dr. J.A.

Stalpers. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 3155.Stukken betreffende de Pax-Christibeweging.  1966
  
 3156-3163.Kaartsysteem houdende gegevens over tijdschriftartikelen. Geordend op

onderwerp.  z.j.
Bevat 8 stukken

  
  3156.A-Ba.  z.j.
  
  3157.Be-De.  z.j.
  
  3158.Di-Gew.  z.j.
  
  3159.Gez-Joy.  z.j.
  
  3160.K-Mis.  z.j.
  
  3161.Ma-Q.  z.j.
  
  3162.R-S.  z.j.
  
  3163.T-Z.  z.j.
  
 3164-3166.Kaartsysteem houdende gegevens over tijdschriftartikelen. Alfabetisch geordend

op onderwerp.  z.j.
Bevat 3 stukken

  
  3164.A-Cris.  z.j.
  
  3165.Crit-Hooge.  z.j.
  
  3166.Hoogk-Kijn.  z.j.
  
 3167.Kaartsysteem houdende gegevens over dossiers.  z.j.
  
 3168.Kaartsysteem houdende gegevens over tijdschrift- en krantenartikelen.  z.j.
  
 3169-3170.Kaartsysteem houdende biografische gegevens. Alfabetisch geordend.  z.j.

Bevat 2 stukken
  
  3169.A-La.  z.j.
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  3170.Le-Z.  z.j.
  
 3171.Lijsten van tijdschriften te gebruiken op basisscholen.  z.j.
  
 3172.Stukken betreffende het derde Wereldcongres voor Lekenapostolaat van 11 tot en

met 18 oktober.  1967
  
 3173.Stukken betreffende de Haarlemse Adviesraad voor de Pastoraal (HARP).  1964
  
 3174.Stukken betreffende de HARP.  1965
  
 3175.Stukken betreffende de HARP.  1966
  
 3176-3179.Verslagen van de vergaderingen van de HARP.  1964-1965

Bevat 4 stukken
  
  3176.20 juni.  1964
  
  3177.7 november.  1964
  
  3178.13 maart.  1965
  
  3179.1 april.  1965
  
 3180.Rapport "Onze missie-opdracht nú" van de commissie Kerk en Missie ten behoeve

van het Pastoraal Concilie.  z.j.
  
 3181.Verhandeling "Proeve van richtlijnen voor de confessarii inzake huwelijksmoraal en

sexuele moraal" van het Nederlands Pastoraal Instituut.  1960
  
 3182-3186.Stukken betreffende de HARP.  1967-1971

Bevat 5 stukken
  
  3182.1967
  
  3183.1968
  
  3184.1969
  
  3185.1970
  
  3186.1971
  
 3187.Verhandeling "Het doel van het bedrijfsapostolaat" van dr. R.C. Kwant OESA. Met

bijlage.  z.j.
  
 3188.Brief van mr. E.M.J. Minderop, secretaris van de Stichting Beheersraad

Bedrijfsapostolaat in het bisdom Haarlem, over de plannen van de werkgroep
Rotterdam-Zuid inzake de financiering van een pand aldaar.  1956

  
 3189.Brief van mr. A.A.W. Diepenbrock aan dr. F. Houben en L. Duynstee over de

subsidie-aanvraag van fl. 10.000,- voor een object van de Stichting
Bedrijfsapostolaat bisdom Haarlem. Met kanttekeningen.  1956

  
 3190.Stukken betreffende het Internationale Studiecongres van de katholieke

Vredesbeweging Pax Christi van 1, 2 en 3 november.  1968
  
 3191.Stukken betreffende de 32ste Nederlandse missieweek voor geestelijke en

stoffelijke steun aan de Nederlandse missionarissen.  1968
  
 3192.Redevoering van mgr. G.H. de Vet, bisschop van Breda, gehouden bij gelegenheid

van de opening van het Diocesaan Pastoraal Beraad op 22 februari.  1967
  
 3193.Stukken betreffende het werkplan 1962/1963 van de Utrechtse KA.  [1962]
  
 3194.Nota van G.C.M. van Leer inzake de stand van de Ecclesia-beweging en de

nupturiënten-zielzorg in het aartsbisdom en het bisdom Groningen.  1962
  
 3195.Verslag van het gesprek tussen mgr. Nierman en de staf van de KA te Groningen

van 20 september.  1962
  
 3196.Verhandeling "Het tafelgebed" van J. van Haaren.  z.j.
  
 3197.Stukken betreffende het tijdschrift voor Morele Herbewapening #MRA#.  1953-1960
  
 3198.Stukken betreffende de unificatie van de statuten van het bedrijfsapostolaat. Met

kanttekeningen.  1958-1959
  
 3199.Stukken betreffende de wijziging van de statuten van de Stichting Beheersraad

Bedrijfsapostolaat. Met kanttekeningen.  1959
  
 3200.Oprichtingsakte van de Stichting Bedrijfsapostolaat HH Petrus en Paulus te

Beverwijk.  1955
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Werkgroepen.  1959-1964
 3201.Stukken betreffende de bisschoppelijke commissie Unificatie Statuten  
 3202.Stukken betreffende de studie gemaakt van het bedrijfsapostolaat, in opdracht van

de Landelijke Contactraad voor het Bedrijfsapostolaat (LCR).  1965-1966
  
 3203.Stukken betreffende het LCR.  1959-1962
  
 3204.Stukken betreffende de International Humanist and Ethical Union (IHEU). Met

aantekeningen.  1966
  
 3205.Correspondentie tussen het secretariaat van Ecclesia en diverse personen en

instellingen.  1958
  
 3206-3224.Knipsels van artikelen met gegevens betreffende personen. Alfabetisch geordend.

  1946-1954
Bevat 19 stukken

  
  3206.A.  1946-1954
  
  3207.B.  1946-1954
  
  3208.C.  1946-1954
  
  3209.D.  1946-1954
  
  3210.E.  1946-1954
  
  3211.F.  1946-1954
  
  3212.G.  1946-1954
  
  3213.H.  1946-1954
  
  3214.I-J.  1946-1954
  
  3215.K.  1946-1954
  
  3216.L.  1946-1954
  
  3217.M.  1946-1954
  
  3218.N.  1946-1954
  
  3219.O-P.  1946-1954
  
  3220.Q-R.  1946-1954
  
  3221.S.  1946-1954
  
  3222.T.  1946-1954
  
  3223.U-V.  1946-1954
  
  3224.W-Z.  1946-1954
  
 3225.Encycliek van paus Paulus VI over de geboorteregeling.  1968
  
 3226.Stukken betreffende de ICI.  [1961]
  
 3227.Overdruk van het artikel "Meteorologie van een concilie" van J. Grootaers uit #De

Maand#, nrs. 7 en 8. Met aantekeningen.  1962
  
 3228.Verhandeling "Une année mouvementée" van J. Grootaers. Met kanttekeningen.

  1967
  
 3229.Verhandelingen "Een nieuwe pastorale weg. De basisgemeenschap" en "Enkele

gegevens over Brazilië" van mgr. P.J.J. Koop MSC, bisschop van Lins SP. (Brazilië).
Met bijlagen.  1968

  
 3230.Verslag van de studiedag over het parochieel overleg van 27 juni.  1962
  
 3231.Verhandeling "Oriëntatie omtrent parochieraden en parochiecomité's" van de groep

Gezamenlijke Parochiecomité's, Kring Heerlen en omstreken. Met bijlagen.
  1962-1963

  
 3232.Verslag van het gesprek tussen vertegenwoordigers van het Instituut tot

Voorlichting in de Zielzorg en de KA in de Horstink op 22 maart.  1962
  
 3233.Verhandeling "Het primaat van de voortplanting" van (onbekend).  z.j.
  
 3234.Verslag van het gesprek tussen vertegenwoordigers van het Instituut tot

Voorlichting in de Zielzorg en de KA in de Horstink van 22 maart.  1962
  
 3235.Stukken betreffende het Instituut tot Voorlichting in de Zielzorg (IVZ).  1964-1965
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en bijeenkomsten in aartsdiocesaan verband.  1949-1950
 3236.Lijsten houdende handtekeningen van bezoekers van vergaderingen, besprekingen  
 3237.Stukken betreffende Unum Omnes Fédération Internationale des Hommes

Catholiques.  1962-1964
  
 3238.Stukken betreffende de Diocesane Utrechtse Sectie KA (DUS).  1964
  
 3239.Stukken betreffende de bijeenkomsten van de werkgroep RK Advocaten.  1952
  
 3240.Verslag van de causerie van pater Rossi MSC, gehouden te Arnhem op 8 februari.

  1949
  
 3241.Stukken betreffende de adviescommissie voor het bedrijfsapostolaat.  1955
  
 3242.Verhandeling "De actie 'Voor God' en de Katholieke Actie" van (onbekend). Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 3243.Werkplan van de sectie Beïnvloeding Publieke Opinie.  z.j.
  
 3244.Stukken betreffende de Nationale Paasloterij.  1940, 1949
  
 3245.Rapport van C.F.A. Weterman, houdende een overzicht van katholieke organisaties

in Nederland, opgesteld op verzoek van het Katholiek Maatschappelijk Beraad en de
landelijke centrale voor KA.  1959

  
 3246.Stukken betreffende de brochure "De zin van het Mandement" van dr. A.J.M.

Cornelissen. Met kanttekeningen.  1954-1955
  
 3247.Verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur van de apologetische

vereniging Petrus Canisius. Met kanttekeningen.  1945-1946
  
 3248.Stukken betreffende de vergadering van het hoofdbestuur van de apologetische

vereniging Petrus Canisius van 1 maart.  1948
  
 3249.Statuten en huishoudelijk reglement van de apologetische vereniging Petrus

Canisius.  z.j.
  
 3250.Uitgaande brieven van de apologetische vereniging Petrus Canisius.  1945-1948
  
 3251.Brieven aan de apologetische vereniging Petrus Canisius.  1945-1948
  
 3252.Stukken betreffende abonnementen van #Het Schild#.  [1945]
  
 3253.Stukken betreffende het periodiek #De Vragende Mens#.  1953-1956
  
 3254.Stukken betreffende de priestertelefoondienst, een RK telefonische hulpdienst.

  1958-1959
  
 3255.Stukken betreffende de lectuurwerkmap "Werkmap voor de school. Actie voor

God".  1959
  
 3256.Stukken betreffende etalages beschikbaar voor het werk van de Actie voor God.

  1958-1959
  
 3257.Stukken betreffende kioskwagens ten behoeve van de Actie voor God.  1959
  
 3258.Brieven van de Actie voor God aan diverse dagbladen, houdende het verzoek

advertenties voor cinemagesprekken te plaatsen. Met kanttekeningen.  1959-1964
  
 3259.Stukken betreffende muurkranten van de Actie voor God.  1958-1959
  
 3260.Verhandeling "Wachten katholieken en protestanten op een ontmoeting?" van W.F.

Golterman.  z.j.
  
 3261.Stukken betreffende de Couturier-kring Haarlem.  1962-1964
  
 3262.Jaarverslag van het Apologetische Bureau Una Sancta, afdeling Rotterdam over

1945.  1946
  
 3263.Verslag van de werkzaamheden van het Apologetisch Bureau Una Sancta te

Eindhoven over de periode 1 juli tot en met 31 december 1945. Met bijlage.
  1945-1946

  
 3264.Stukken betreffende de cursus voor Algemene Godsdienstige Ontwikkeling (AGO),

een schriftelijke godsdienstcursus voor niet-katholieken van de Actie voor God.
  1946

  
 3265.Stukken betreffende diverse instanties die zich bezig houden met bekeringswerk

onder andersdenkenden in Nederland.  1945
  
 3266.Stukken betreffende de katholieke kerstnachtviering voor belangstellenden van elke

levensrichting, aangeboden door het Katholiek Informatie Bureau en het Apostolaat
Minderbroeders Noord-Holland, gehouden op 24 december in de Marijkezaal van
Hotel Victory te Alkmaar.  1956-1957
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 3267.Verhandeling "Opnieuw de Actie 'Voor God'" van mr. A.A.W. Diepenbrock. Met aan-

en kanttekeningen.  1954
  
 3268.Verhandeling "Opnieuw de actie 'Voor God'" van mr. A.A.W. Diepenbrock. Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 3269.Verhandeling "Leidraad voor plaatselijke werkgroepen" van (onbekend). Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 3270.Ledenlijst van het comité van Actie voor God.  z.j.
  
 3271.Correspondentie gevoerd door de Pastorale Gids.  1968-1970
  
 3272.Stukken betreffende de serie "Pastorale Cahiers".  1966-1968
  
 3273.Stukken betreffende de DJC-map Missie en Zending.  1973-1974
  
 3274.Stukken betreffende de DJC-map Bevrijding van de vrouw.  [1972]
  
 3275.Stukken betreffende de DJC-map Geweld, samengesteld door drs. A.L. Koevoets.

  1971
  
 3276.Stukken betreffende de DJC-map Kommune.  [1970]
  
 3277.Stukken betreffende de DJC-map Tanzania.  [1973]
  
 3278.Stukken betreffende de DJC-map Politiek Vormingswerk.  z.j.
  
 3279.Agenda's voor en verslagen van het directorium.  1945-1947
  
 3280.Ingekomen brieven bij het secretariaat van het katholiek comité Actie voor God

inzake het boek #Het katholieke geloof# van prof.dr. I. Klug.  1941-1943
  
 3281.Correspondentie van H.L.M. Divendal met diverse personen en instellingen.

  1962-1972
  
 3282.Correspondentie van de HARP met diverse personen en instellingen.  1964-1966
  
 3283.Brief van H.L.M. Divendal aan J.A.W. van Eupen over enquêteformulieren.  1966
  
 3284.Brief van H.L.M. Divendal aan J.F.M. van Velsen over het jaarverslag van de

bibliotheekcentrale en centrum lektuurinformatie.  1966
  
 3285.Brief van H.L.M. Divendal aan D. de Vree over het herdenkingsnummer van mgr.

Van Dodewaard van het tijdschrift #Annalecta#.  1966
  
 3286.Correspondentie tussen de redactie van #Consult# en diverse personen en

instellingen.  1963-1966
  
 3287.Stukken betreffende de DJC-map Abortus.  1969-1970
  
 3288.Correspondentie tussen H.L.M. Divendal en de katholieke Bijbelstichting Sint

Willibrord. Met bijlagen.  1961-1962
  
 3289.Brief van mr. A.A.W. Diepenbrock aan mr. R.J.C. Cornegoor inzake de afmelding

voor de bijeenkomst van het Studium Catholicum Amstelodamense.  1954
  
 3290.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en drs. R.L. Roes.  1953-1954
  
 3291.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan G.H. Vet.  1953-1954
  
 3292.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan mr. L.C. Baas.  1953-1954
  
 3293.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan J. van Campen.  1951-1953
  
 3294.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan J.T.M. Kraakman.  1951-1954
  
 3295.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan mgr. W.M. Bekkers.  1951-1954
  
 3296.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan drs. W. Meijs.  1951-1954
  
 3297.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan mr. P.M.H. van Boven, bestuurslid van het

#Katholiek Archief#.  1951-1954
  
 3298.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan drs. H. Schure.  1951-1954
  
 3299.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan drs. J. Naninck.  1952-1954
  
 3300.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan M.H.C. Vendrik.  1952-1953
  
 3301.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan N. Mol-Sinnige.  1953-1954
  
 3302.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan mr. J.C.M. Ongering, secretaris van het

katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg.  1952-1953
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 3303.Brief van mr. A.A.W. Diepenbrock aan J. de Brouwer over het toesturen van stukken
van de landelijke leiding.  1954

  
 3304.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan J.A.M. Plasschaert. Met bijlage.  1954
  
 3305.Brieven van mr. A.A.W. Diepenbrock aan mgr. F.N.J. Hendrikx. Met bijlage.

  1951-1954
  
 3306.Circulaires van mr. A.A.W. Diepenbrock.  1951-1954
  
 3307.Brief van mr. A.A.W. Diepenbrock aan F. de Bont inzake de bijeenkomst van het

dagelijks bestuur van 16 november.  1954
  
 3308.Stukken betreffende de propaganda-actie.  1952
  
 3309.Stukken betreffende de muurkrant-affiches.  1955
  
 3310.Stukken betreffende het Catholic Enquiry Centre (CEC) in Groot-Brittannië.  z.j.
  
 3311.Brief van Katholieke Volks Partij aan mr. A.A.W. Diepenbrock inzake de vertaling

van het bisschoppelijk Mandement in de Franse taal. Met kanttekeningen.  1954
  
 3312.Stukken betreffende het Plan Algemene Geestelijke Vernieuwing.  1952-1954
  
 3313.Verhandeling "Die Mitverantwortung in der Kirche" van kardinaal Suenens.  1968
  
 3314.Verslag van het weekend beroepskerstening notarissen en kandidaat-notarissen op

het Vormingscentrum De Horstink te Laag Soeren van 17-18 oktober.  1953
  
 3315.Lijsten houdende een overzicht van de gemiddelde kerkganger in het bisdom

Rotterdam over de jaren 1961-1969.  1969
  
 3316.Brief van dr. B. Landheer, directeur van de bibliotheek van het Vredespaleis te 's-

Gravenhage, aan dr. G.L. de Baas over een publicatie over het Midden-Oosten. Met
bijlagen.  1967

  
 3317.Stukken betreffende goedgekeurde aanvragen van hulp van de Nederlandse

vastenactie.  1967
  
 3318.Stukken betreffende de Ecclesiabeweging.  [1955]
  
 3319.Stukken betreffende de Federatie van Nederlandse Journalisten.  1953
  
 3320.Statuten van de Stichting Landelijk Centrum voor Katholieke Actie in Nederland.  z.j.
  
 3321.Agenda voor de vergadering van het landelijk centrum van 8 december. Met bijlage.

  1958
  
 3322.Verslag van de vergadering van het landelijk centrum van 22 december.  1958
  
 3323.Verslag van de bijeenkomst van het landelijk centrum van 23 maart.  1959
  
 3324.Stukken betreffende de statuten. Met aantekeningen.  1956-1958
  
 3325.Stukken betreffende de werkzaamheden van het landelijk centrum.  1958-1960
  
 3326.Verhandeling "Algemene uitgangspunten voor een onderzoek naar de betekenis

van de katholieke sociale media in Nederland" van het KASKI.  1959
  
 3327.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het landelijk centrum. Met

aantekeningen en bijlagen.  1959-1960
  
 3328.Verslagen van vergaderingen van het landelijk centrum. Met bijlagen.  1958-1960
  
 3329.Stukken betreffende de Bisschoppelijke Advies Commissie voor Huwelijk- en Gezin

(BAC-HG).  1958-1959
  
 3330.Stukken betreffende het tijdschrift #Ruimte#.  1959-1960
  
 3331.Stukken betreffende het Nationaal Congres voor Lekenapostolaat over het thema

"Hoe groeit in menselijk samenzijn de Kerk?", gehouden op 24 en 25 september.
  1959

  
 3332.Verslag van de eerste bespreking over het onderzoek naar de sociaal-religieuse

functies van de katholieke organen van de massa-communicatie-middelen pers,
radio en televisie gehouden op 14 januari.  1960

  
 3333.Verslag van de werkzaamheden van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad

over het jaar 1958.  1959
  
 3334.Verslag van de werkzaamheden van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad

over het jaar 1959.  1960
  
 3335.Brief van H.J. van Santvoort aan de leden over het ontslag van drs. R.L. Roes. Met

bijlage.  1960
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 3336.Stukken betreffende de werkzaamheden van het landelijk centrum.  1958-1960
  
 3337.Agenda voor de vergadering van het dagelijks bestuur van de Actie voor God van

11 juli. Met bijlage en kanttekeningen.  1956
  
 3338.Agenda voor de jaarvergadering van het Comité van de Actie voor God van 21 juli.

Met bijlagen en kanttekeningen.  z.j.
  
 3339.Ledenlijst van het comité van Actie voor God.  z.j.
  
 3340.Stukken betreffende de Actie voor God.  1954-1956
  
 3341.Stukken betreffende de Nederlandse Jeugd Gemeenschap te Rotterdam. Met

kanttekeningen.  1952
  
 3342.Verslag van de vergadering van het Uitvoerend Katholiek Comité van Actie voor

God van 3 maart.  1938
  
 3343.Agenda voor en verslag van de vergadering van het Algemeen Comité der

Katholieke Actie voor God van 28 december.  1936
  
 3344.Memorandum inzake de agenda voor de vergadering van het uitvoerend comité van

8 juli.  1937
  
 3345.Verslag van de werkzaamheden van het katholiek comité van de Actie voor God

over 1937.  [1938]
  
 3346.Verslag van de vergadering van het algemeen comité van de Actie voor God van 6

januari.  1938
  
 3347.Verslag van de vergadering van het algemeen katholiek comité van de Actie voor

God van 16 januari.  1939
  
 3348.Verslag van de vergadering van het algemeen katholiek comité van de Actie voor

God van 16 januari.  1939
  
 3349.Verhandeling "Tramlijn begeerte" van mr. A.A.W. Diepenbrock.  1952
  
 3350.Declaratie-formulieren ten behoeve van echtparen en priester-inleider.  1959
  
 3351.Enquête inzake de weekenden voor jonggehuwden, gehouden in maart - april. Met

bijlagen.  1959
  
 3352.Stukken betreffende het Intern Beraad van Kerk en Wereld, een stichting van de

Nederlands Hervormde Kerk.  1968-1969
  
 3353.Verhandeling "Freedom" van D. Bonhoeffer.  z.j.
  
 3354.Stukken betreffende het project Vorming en Vernieuwing van de Stichting Kerk en

Wereld.  1968-1969
  
 3355.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding van 27 maart.  1957
  
 3356.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding van 25 september.  1957
  
 3357.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding van 18 juni.  1958
  
 3358.Verslag van de eerste bijeenkomst van de werkgroep KA van het diocees

(onbekend) van 3 januari.  [1964]
  
 3359.Verslag van de vergadering van de werkgroep KA van het diocees (onbekend) van 6

februari. Met bijlage.  1964
  
 3360.Verslag van de derde bespreking van de werkgroep KA van het diocees (onbekend)

van 23 maart. Met bijlage.  1964
  
 3361.Brieven van P. Theeuwes aan mr. L.C. Baas.  1957-1963
  
 3362.Stukken betreffende de KA in het bisdom Roermond.  1957-1958
  
 3363.Stukken betreffende de KA in het bisdom Breda.  1957-1958
  
 3364.Stukken betreffende de KA in het bisdom Haarlem.  1957-1958
  
 3365.Stukken betreffende de KA in het bisdom Rotterdam.  1959-1961
  
 3366.Stukken betreffende de KA in het bisdom Groningen.  1956-1958
  
 3367.Agenda voor de vergadering van de federatieve bestuursraad van de KA van 17

december. Met bijlage.  1958
  
 3368.Lijst houdende punten ter bespreking gedurende de audiëntie bij mgr. W.M.

Bekkers op 19 februari.  z.j.
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 3369.Stukken betreffende de bijeenkomst van priesters van de KA. Met bijlagen.  z.j.
  
 3370.Redevoering van kardinaal B.J. Alfrink, uitgesproken bij de opening van de vijfde

plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie van 4 januari.  1970
  
 3371.Lijst van deelnemers aan het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie.

  1969
  
 3372.Redevoering van prof.dr. P. Steenkamp, gehouden bij de opening van het Pastoraal

Concilie van 4 januari.  1970
  
 3373.Verhandeling "De 'doeleinden' van het huwelijk en hun onderlinge rangorde" van

prof.dr. P.H. van Laer.  z.j.
  
 3374.Verhandelingen betreffende het huwelijk en het gezin. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 3375.Correspondentie tussen prof.dr. J.T. Snijders, buitengewoon hoogleraar in de

toegepaste sociologie te Groningen, en mr. L.C. Baas.  1957-1958
  
 3376.Correspondentie tussen drs. J. van Hessen en mr. L.C. Baas.  1957
  
 3377.Correspondentie tussen mr. L.C. Baas en dr.ir. F.P.A. Tellegen. Met bijlage.  1957
  
 3378.Brief van mr. L.C. Baas aan prof.dr. L.A.M. Stolte over diens visie op het huwelijk,

het gezin en de sexualiteit.  1957
  
 3379.Correspondentie tussen mr. L.C. Baas en mr. A.A.W. Diepenbrock.  1960-1963
  
 3380.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en B. Bos inzake de toezending

van het tijdschrift #Ter Elfder Ure#.  1962
  
 3381.Brief van mr. L.C. Baas aan het Studenten Sanatorium te Laren over het houden van

een spreekbeurt over de leek in de katholieke kerk.  1960
  
 3382.Correspondentie tussen mgr. W.M. Bekkers, bisschop van 's-Hertogenbosch, en mr.

A.A.W. Diepenbrock.  1961-1962
  
 3383.Correspondentie tussen drs. J.A.M.H. Damaiseaux, directeur van het KASKI, en mr.

A.A.W. Diepenbrock.  1962
  
 3384.Correspondentie tussen J. Janssens-Strengers en mr. A.A.W. Diepenbrock.  1962
  
 3385.Correspondentie tussen H.J. van Santvoort en mr. A.A.W. Diepenbrock. Met

bijlagen.  1960-1964
  
 3386.Brief van E.J.C.M. Agterberg aan mr. A.A.W. Diepenbrock over Latijnse teksten van

pauselijke toespraken.  1963
  
 3387.Correspondentie tussen mr.drs. C.J. Straver en mr. A.A.W. Diepenbrock.  1961-1962
  
 3388.Brief van mr. A.A.W. Diepenbrock aan R. Vendrik over de levenssituatie van

weduwen. Met bijlagen.  1961-1962
  
 3389.Brief van C.F.A. Weterman aan mr. A.A.W. Diepenbrock over de aanschaf van een

electrische afdrukmachine.  1961
  
 3390.Akte van oprichting van de Stichting Katholiek Archief. Met bijlage.  1947
  
 3391.Akte van oprichting der Stichting Katholiek Archief.  1947
  
 3392.Stukken betreffende het bestuur van de Stichting Katholiek Archief.  1947
  
 3393.Stukken betreffende de financiën van de Stichting Katholiek Archief.  [1948]
  
 3394.Stukken betreffende het toekennen van certificaten van geen bezwaar aan

redacteuren, redactionele medewerkers en verslaggevers van het Katholiek Archief.
  1947

  
 3395.Brieven van de Stichting Katholiek Archief aan diverse personen en instellingen.

  1946-1948
  
 3396.Brieven aan de Stichting Katholiek Archief van diverse personen en instellingen.

  1946-1948
  
 3397.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Archief.  1947
  
 3398.Stukken betreffende de DJC-map Homofilie.  1971-1972
  
 3399.Verhandeling van de delegatie Pastoraal Concilie bisdom Rotterdam inzake een

opinie-onderzoek van het Pastoraal Concilie en een samenvattend verslag van de
januari-zitting.  1970
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samenleving in het algemeen en van het bedrijfsapostolaat in het bijzonder.  1970
 3400.Circulaire van het diocesaan bestuurscollege te Rotterdam, houdende de

voorlopige standpunten van dat bestuurscollege inzake problematiek van kerk en
  
 3401.Brief van J. Dresen SJ, aalmoezenier van het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam,

aan H.L.M. Divendal over de bijeenkomst van de zielzorgers in Scheveningen. Met
bijlagen.  1963

  
 3402.Stukken betreffende het Landelijk Verbond Katholieke Speeltuinorganisaties.  1954
  
 3403.Redevoering van (onbekend), uitgesproken bij de decharge van de eerste en de

installatie van de tweede Diocesane Pastorale Raad op 21 november.  1968
  
 3404.Programma van de plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie van de

Nederlandse Kerkprovincie van 4 tot en met 7 januari.  1970
  
 3405.Circulaire van drs. J.P.A. Zuidgeest, secretaris van de Landelijke Katholieke Raad

voor Huwelijks- en Gezinspastoraal te Breda, aan de Horstink inzake de oprichting
van genoemde raad.  1968

  
 3406.Stukken betreffende de vierde plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie van

de Nederlandse Kerkprovincie. Met aantekeningen.  1969
  
 3407.Brief van Stichting Katholiek Kultureel Vormingscentrum en Gemeenschapsoord

Vinea Domini aan H.L.M. Divendal met het verzoek om een redevoering te houden
over het Nederlands Pastoraal Concilie voor een groep Vlaamse priesters,
theologen, rectoren en pastoraal werkers.  1969

  
 3408.Stukken betreffende de Kerkopbouwzondag van 6 februari 1972. Met

aantekeningen.  1971-1972
  
 3409.Verhandeling "Warum heiraten wir" van (onbekend). Met bijlagen.  z.j.
  
 3410.Stukken betreffende de kerkopbouwzondag van 7 februari 1971.  1970-1971
  
 3411.Stukken betreffende de studenten-ecclesia te Amsterdam.  1970
  
 3412.Stukken betreffende de financiële reorganisatie van het bisdom Rotterdam.  1971
  
 3413.Balans van de Nederlandse bisdommen per 31 december 1970. Met bijlage.  1971
  
 3414.Stukken betreffende de oprichting van de Landelijke Pastorale Raad (LPR).

  1971-1972
  
 3415.Stukken betreffende de interdiocesane werkgroep volwassenen en katechese.  1971
  
 3416.Redevoering van kardinaal B.J. Alfrink, uitgesproken bij de tweede plenaire

vergadering van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie op 8
april.  1968

  
 3417.Rapport "Ontwikkelingswerk" van Commissie 15, uitgebracht ter behandeling in de

plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie
van 7 tot en met 10 april. Met bijlage.  1968

  
 3418.Rapport "Onze missie-opdracht nu" van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse

Kerkprovincie. Met bijlagen.  1968
  
 3419.Verslag van de tweede zitting van de plenaire vergadering van het Pastoraal

Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie van 7 tot en met 10 april. Met
aantekeningen.  1968

  
 3420.Lijsten houdende de namen van de deelnemers aan de tweede plenaire vergadering

van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie.  1968
  
 3421.Stukken betreffende de organisatie van de tweede plenaire vergadering van het

Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie van 7 tot en met 10 april.
  1968

  
 3422.Moties ingediend bij de tweede plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie van

de Nederlandse Kerkprovincie. Met bijlagen.  1968
  
 3423.Stukken betreffende de tweede plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie van

de Nederlandse Kerkprovincie van 7 tot en met 10 april.  1968
  
 3424.Stukken betreffende de NV De Leidse Courant, boek- courant- en handelsdrukkerij

te Leiden.  1929-1945
  
 3425.Verhandeling "De 'fout' van Teilhard de Chardin (een constructieve uitbouw van ons

mensbeeld, gefundeerd in geloof en wetenschap)" van dr. R.J.C. Kleipool. Met
bijlagen.  1963

  
 3426.Circulaire van dr.ir. F.P.A. Tellegen en H.L.M. Divendal, houdende de aankondiging

van en uitnodiging voor het zilveren priesterfeest van mr. A.A.W. Diepenbrock.  z.j.
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in Nederland. Met bijlagen.  1948-1950, 1955-1958
Bevat 7 stukken

 3427-3433.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de landelijke leiding van de KA  
  3427.1955
  
  3428.1956
  
  3429.1957
  
  3430.1958
  
  3431.1948
  
  3432.1949
  
  3433.1950
  
 3434.Stukken betreffende de Sociaal Ethische Leergang.  1964-1966
  
 3435.Stukken betreffende de tijdschriftendocumentatie bedoeld voor de praktijk-

zielzorgers, tot stand gebracht door het Katholiek Archief, het Nederlands Pastoraal
Instituut, het Pastoraal Centrum OFM en het KASKI.  1962-1965

  
 3436.Stukken betreffende de redactie-commissie Gemengd-Gehuwd.  1964-1966
  
 3437.Verslag van de conferentie "Ruimte in het gezin", georganiseerd door de Vereniging

Nederlands Cultureel Contact op 23 mei.  1962
  
 3438.Rapport van accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening over

1962 van de Stichting Katholiek Archief. Met bijlagen.  1963
  
 3439.Verslag van de conferentie Leidinggevenden Kultureel Werk, belegd door het

Nederlands Cultureel Contact in samenwerking met het Nationaal Overleg voor
Gewestelijke Cultuur.  1962

  
 3440.Stukken betreffende het Nederlands Cultureel Contact.  1962-1965
  
 3441.Stukken betreffende de Konzilsinformationsdienst (KID).  1961-1962
  
 3442.Verslag van de vergadering van het Katholiek Archief van 22 januari.  1963
  
 3443.Verslag van de vergadering van het stichtingsbestuur van het Katholiek Archief van

9 juli.  1964
  
 3444.Verslag van de vergadering van het stichtingsbestuur van Katholiek Archief van 23

november.  [1960]
  
 3445.Verslagen van vergaderingen van het stichtingsbestuur De Horstink.  1962-1963
  
 3446.Verhandeling "Over de Katholieke Actie in het algemeen en over de Katholieke

Actie in Nederland in het bijzonder" van (onbekend).  z.j.
  
 3447.Verhandeling "De Katholieke Actie in Nederland in concreto" van (onbekend).  1962
  
 3448.Stukken betreffende het Katholiek Archief.  1962-1964
  
 3449.Programmateksten van radiocauserieën van mr. A.A.W. Diepenbrock over verloving

en huwelijk, uitgezonden door de KRO. Met bijlagen.  1955-1963
  
 3450.Programmateksten van radiocauserieën van mr. A.A.W. Diepenbrock over

opvoeding en ouderlijk gezag, uitgezonden door de KRO. Met bijlagen.  1955-1959
  
 3451.Verslag van het Katholiek Bureau voor Huwelijksaangelegenheden voor 's-

Gravenhage en omgeving over de werkzaamheden gedurende de periode 1955 tot
en met 1956.  [1957]

  
 3452.Redevoeringen van mr. A.A.W. Diepenbrock over priesterwijding en priesterjubilea.

Met kanttekeningen.  [1962]
  
 3453.Redevoering "Dient elkander in liefde" van mr. A.A.W. Diepenbrock. Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 3454.Redevoering "Emancipatie" van mr. A.A.W. Diepenbrock, gehouden op het congres

van de Bossche RK Middenstandsbond op 10 maart. Met kanttekeningen en
bijlagen.  1958

  
 3455.Redevoering van mr. A.A.W. Diepenbrock, uitgesproken bij het afscheid van dr.ir.

F.P.A. Tellegen als voorzitter van de landelijke leiding van de KA. Met bijlagen.
  1955, 1958

  
 3456.Preek van mr. A.A.W. Diepenbrock inzake de buitenlandse missie. Met bijlagen.

  1958
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Diepenbrock en uitgezonden door de KRO. Met kanttekeningen.  [1955]
 3457.Programmatekst van de causerie "Christus koning", gehouden door mr. A.A.W.  
 3458.Programmatekst van de causerie "Wat bedreigt hun huwelijksliefde I" van mr.

A.A.W. Diepenbrock, uitgezonden door de KRO op 6 maart.  1959
  
 3459.Programmatekst van de causerie "Wat bedreigt hun huwelijksliefde (II)" van mr.

A.A.W. Diepenbrock, uitgezonden door de KRO op 20 maart.  1959
  
 3460.Programmatekst van de causerie "Gelukkige huwelijken" van mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgezonden door de KRO op 16 november. Met kanttekeningen.  1956
  
 3461.Programmatekst van de causerie "Niet-gelukkige huwelijken II" van mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgezonden door de KRO op 18 oktober.  1957
  
 3462.Programmatekst van de causerie "Niet-gelukkige huwelijken IV" van mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgezonden door de KRO op 27 december.  1957
  
 3463.Programmatekst van de causerie "Verloving en verloofden" van mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgezonden door de KRO op 15 november. Met kanttekeningen.  1955
  
 3464.Programmatekst van de causerie "Volmaakt huwelijk" van mgr.mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgezonden door de KRO op 9 mei.  1952
  
 3465.Programmatekst van de causerie "Liefde en vriendschap" van mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgezonden door de KRO op 12 juni.  1959
  
 3466.Programmatekst van de causerie "De vrouw en het beroep van haar man" van mr.

A.A.W. Diepenbrock, uitgezonden door de KRO op 10 juli.  z.j.
  
 3467.Programmatekst van de causerie "Ouders en getrouwde kinderen" van mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgezonden door de KRO van 22 februari.  1957
  
 3468.Programmatekst van de causerie "Huwelijk en eenzaamheid" van mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgezonden door de KRO op 11 december.  1959
  
 3469.Programmatekst van de causerie "De ontrouw" van mr. A.A.W. Diepenbrock,

uitgezonden door de KRO op 24 juli. Met kanttekeningen.  1956
  
 3470.Programmatekst van de causerie "Ontrouw" van mr. A.A.W. Diepenbrock,

uitgezonden door de KRO op 4 maart.  1960
  
 3471.Programmatekst van de causerie "Schoonouders" van mr. A.A.W. Diepenbrock,

uitgezonden door de KRO op 21 februari. Met kanttekeningen en bijlagen.  1956
  
 3472.Programmatekst van de causerie "Niet gelukkige huwelijken I" van mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgezonden door de KRO op 4 oktober. Met kanttekeningen.  1957
  
 3473.Programmateksten van radiocauserieën van mr. A.A.W. Diepenbrock, uitgezonden

door de KRO. Met kanttekeningen en bijlagen.  [1960]
  
 3474.Stukken betreffende het rondetafel gesprek over de KA in De Horstink te

Amersfoort op 25 september.  1962
  
 3475.Agenda voor de vergadering van het landelijk centrum van 17 februari. Met bijlagen.

  1964
  
 3476.Verslag van de vergadering van het landelijk centrum van 17 februari.  1964
  
 3477.Agenda voor de vergadering van het landelijk centrum van 10 maart. Met bijlage.

  1964
  
 3478.Stukken betreffende de China-causerieën van drs. A.G. Dekker OP. Met

aantekeningen.  z.j.
  
 3479.Rapport inzake het ontstaan, de groei, de werkzaamheden en personeelsbeleid van

het Documentatie Centrum Concilie.  [1964]
  
 3480.Stukken betreffende de werkzaamheden van het Documentatie Centrum Concilie.

  1963
  
 3481.Verhandeling "De macht en de invloed van de CIA" van M. Smedts. Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 3482.Lijst houdende namen en adressen van personen en instituten waar Werkgroep

2000 contact mee heeft.  z.j.
  
 3483.Programmateksten "Ruimte van de mens" (deel 1-5), uitgezonden door VPRO in

oktober tot en met november. Met kanttekeningen.  1968
  
 3484.Verhandeling "Vrijheid en gelijkheid in het recht van de Verenigde Staten" van mr.

F.H. van der Burg. Met kanttekeningen.  z.j.
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  z.j.
 3485.Verhandeling "Toekomstplanning in een democratisch bestel; knelpunten bij

beslissingen over wegenaanleg" van prof.dr. P.J.A. ter Hoeven. Met kanttekeningen.
  
 3486.Verhandeling "De mens als mogelijkheid" van E. Block. Met kanttekeningen en

bijlage.  z.j.
  
 3487.Verhandelingen "De Nederlander in het jaar 2000" en "Een mannetje op een klein

stukje grond" van L. ten Cate. Met kanttekeningen en bijlage.  1968
  
 3488.Verhandeling "De toekomst van de Europese parlementen" van J.M. le Breton. Met

kanttekeningen.  [1967]
  
 3489.Circulaire "Werkgroep 2000; op zoek naar een redactieformule voor 'Euros'" van A.

Kreykamp.  1967
  
 3490.Stukken betreffende het tijdschrift #Euros#.  1968
  
 3491.Redevoering "Biochemie en de verantwoordelijkheid van de mens" van P. van

Duijn, gehouden voor de conferentie ICL-Nederland te Noordwijkerhout op 9
september. Met kanttekeningen.  1967

  
 3492.Stukken betreffende katernen van de Nederlandse Radio Unie (NRU).  [1966]
  
 3493.Verslag van de stafvergadering van Werkgroep 2000 van 25 september.  1968
  
 3494.Verhandeling "La maison et le mariage dans le service pastoral de l'église

primitive" van J.P. Audet.  1965
  
 3495.Rapport "Rapport sur les documents soumis à l'évêque de Cuernavaca, Mexique,

oujant trait aux situations-conflit des prêtres dans le monde moderne" van D. Rover
OP.  z.j.

  
 3496.Verhandeling "La sacralisation du service pastoral et les origines du 'célibat

ecclésiastique'" van J.P. Audet.  z.j.
  
 3497.Verhandeling "Het vraagstuk van de Godsbewijzen" van prof. A. Möller.  z.j.
  
 3498.Verhandelingen "Erfzonde I" van dr. P. Schoonenberg. Met kanttekeningen.  1963
  
 3499.Verhandelingen "Erfzonde II" van dr. P. Schoonenberg. Met aantekeningen.  1963
  
 3500.Circulaires van de Actie voor God.  1958-1965
  
 3501.Circulaires van Actie voor God inzake de Bliksemactie.  1961
  
 3502.Circulaires van Actie voor God inzake het werkorgaan Pro Deo.  1960-1961
  
 3503.Circulaires van de Actie voor God inzake de werkmap voor de etalages.  1959
  
 3504.Circulaire van Actie voor God inzake een oproep tot gebed voor het welslagen van

het concilie.  1959
  
 3505.Circulaires van Actie voor God inzake de #Hoeksteen#-reeks.  1958-1963
  
 3506.Circulaires van Actie voor God inzake het 25-jarig jubileum.  1961
  
 3507.Circulaires van Actie voor God inzake verzorging van boekenrekken in de kerk.

  1958-1961
  
 3508.Circulaires van dr. J.C.M. Fruytier SJ inzake de bisschoppelijke erkende instituten

voor late roepingen.  z.j.
  
 3509.Circulaires van Actie voor God inzake lectuurmappen.  1958-1959
  
 3510.Circulaires van Actie voor God inzake muurkranten. Met kanttekeningen.  1958-1963
  
 3511.Circulaires van Actie voor God inzake non-paschanten.  1962
  
 3512.Circulaires van Actie voor God inzake de werkgroep Pro Deo.  1958-1963
  
 3513.Circulaires van Actie voor God inzake de werkmap voor scholen.  1959-1960
  
 3514.Circulaires van Actie voor God inzake projectiestroken van Pro Deo.  1959
  
 3515.Circulaires van Actie voor God inzake een gebed voor chauffeurs.  z.j.
  
 3516.Verslag van het gesprek tussen mgr. P.A. Nierman en de staf van de KA te

Groningen van 20 september. Met kanttekeningen.  1962
  
 3517.Verslag van de vergadering van de DUS van 5 juli.  1961
  
 3518.Stukken betreffende het parochie-overleg van de Sint Rafael parochie te Hengelo

(O).  1964-1966
  
 3519.Stukken betreffende het parochie-overleg van de Onze Lieve Vrouwe ten

Hemelopneming parochie te Amersfoort.  1962-1964
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 3520.Stukken betreffende het parochie-overleg van de Heilig Hart parochie te Hengelo
(O).  1962-1963

  
 3521.Stukken betreffende het parochie-overleg in het bisdom Groningen.  1962
  
 3522.Stukken betreffende parochie-overleg van de Sint Lambertus parochie te Hengelo

(O).  1962-1963
  
 3523.Stukken betreffende het parochie-overleg van de Heilige Maagd Maria Koningin

parochie te Deventer.  1962
  
 3524.Stukken betreffende het parochie-overleg Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming

parochie te Kampen.  1962
  
 3525.Verslagen van de bijeenkomsten van de DUS. Met bijlagen.  1963-1964
  
 3526.Correspondentie van de DUS met diverse personen en instellingen.  1962-1966
  
 3527.Werkplannen en nota's van de DUS.  1961-1963
  
 3528.Stukken betreffende het parochie-overleg van de Onze Lieve Vrouw parochie te

Hengelo (O).  [1966]
  
 3529.Stukken betreffende verloofdenweekenden.  z.j.
  
 3530.Verslag van de bespreking van het landelijk centrum met de diocesane centra van

24 april.  1961
  
 3531.Verslagen van pastoriegesprekken bij deken Van Leer te Amersfoort van 26 mei en

8 juni.  1964
  
 3532.Stukken betreffende de DUS en het parochie-overleg.  [1963]
  
 3533.Verslag betreffende de inventarisatie van parochiële overlegvormen, aangetroffen

in parochies van het bisdom Groningen.  1962
  
 3534.Programmateksten van mr. A.A.W. Diepenbrock, uitgezonden door de KRO. Met

bijlagen.  z.j.
  
 3535.Werkplan van de Utrechtse KA voor 1964.  1963
  
 3536.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding met de diocesane

hoofdbesturen. Met bijlagen.  1947
  
 3537.Stukken betreffende de DJC-map "Bevrijding van de vrouw".  z.j.
  
 3538.Verslag van de bijeenkomst van enkele geestelijken ten huize van mgr. F.

Hendrikse, vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, van 21 mei.  1936
  
 3539.Verslag van de bijeenkomst van het uitvoercomité Voor God van 16 september.

  1936
  
 3540.Artikelen van mr. A.A.W. Diepenbrock uit #Sursum Corda#.  1952-1956
  
 3541.Krantenartikelen over het sociaal/culturele leven, het onderwijs en de

jeugdbeweging in Duitsland en de politieke situatie in Ierland en Groot-Brittannië.
Met bijlagen.  [1948]

  
 3542.Krantenartikelen over de jeugdbeweging, de missie, het sociaal/cultureel leven, het

onderwijs, het kerkelijk leven en de vakbeweging in Groot-Brittannië en Ierland. Met
bijlagen.  [1948]

  
 3543.Krantenartikelen over de Balkan, Estland, Letland, Litauen en Finland. Met bijlagen.

  [1948]
  
 3544.Krantenartikelen over de politiek in Roemenië. Met bijlagen.  [1948]
  
 3545.Krantenknipsels over het kerkelijke leven in Roemenië. Met bijlagen.  [1948]
  
 3546.Krantenartikelen over de politieke situatie in Joego-Slavië. Met bijlagen.  [1948]
  
 3547.Krantenartikelen over het kerkelijk leven in Joego-Slavië. Met bijlagen.  [1948]
  
 3548.Krantenartikelen over het kerkelijk leven in Hongarije. Met bijlagen.  [1948]
  
 3549.Krantenartikelen over de politieke situatie in Duitsland. Met bijlagen.  [1948]
  
 3550.Krantenartikelen over de jeugdbeweging, de KA, het onderwijs, het sociaal-cultureel

leven, de vakbeweging, de missie, het kerkelijk leven, de politieke situatie in Azië en
de politieke situatie in Bulgarije. Met bijlagen.  [1948]

  
 3551.Krantenartikelen over het kerkelijk leven in Bulgarije. Met bijlagen.  [1948]
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in Japan.  [1948]
 3552.Krantenartikelen over Griekenland en de jeugdbeweging, de KA, het onderwijs, het

sociaal-cultureel leven, de vakbeweging, de missie, het kerkelijk leven en de politiek
  
 3553.Krantenartikelen over de jeugdbeweging, de KA, het onderwijs, het sociaal-cultureel

leven, de vakbeweging, de missie, het kerkelijk leven en de politieke situatie in
China. Met bijlagen.  [1948]

  
 3554.Krantenartikelen over de jeugd- en vakbeweging, de KA, het kerkelijk leven, de

missie, het onderwijs, het sociaal-cultureel leven en de politieke situatie in
Australië. Met bijlagen.  [1948]

  
 3555.Krantenartikelen over de jeugd- en vakbeweging, de missie, het onderwijs, het

sociaal-cultureel leven en het politieke leven in Afrika. Met bijlagen.  [1948]
  
 3556.Krantenartikelen over de politieke situatie in Rusland. Met bijlagen.  [1948]
  
 3557.Krantenartikelen over het recht. Met bijlagen.  [1948]
  
 3558.Krantenartikelen over de KA, de jeugd, de missie, het sociaal-cultureel leven, het

onderwijs en de vakbeweging in Polen. Met bijlagen.  [1948]
  
 3559.Krantenartikelen over het kerkelijk leven in Polen. Met bijlagen.  [1948]
  
 3560.Krantenartikelen over de jeugd- en vakbeweging, de KA, het kerkelijk leven, de

missie, het onderwijs, het sociaal-cultureel leven en het politiek leven in Canada.
Met bijlagen.  [1948]

  
 3561.Krantenartikelen over boekbesprekingen. Met bijlagen.  [1948]
  
 3562.Krantenartikelen over het kerkelijk leven in Duitsland. Met bijlagen.  [1948]
  
 3563.Krantenartikelen over de KA, de missie, de vakbeweging, het sociaal-cultureel

leven, het onderwijs en de jeugdbeweging in Frankrijk. Met bijlagen.  [1948]
  
 3564.Krantenartikelen inzake huwelijk en gezin. Met bijlagen.  [1948]
  
 3565.Krantenartikelen over de politieke situatie in Indonesië. Met bijlagen.  [1948]
  
 3566.Krantenartikelen over de missie en het kerkelijk leven in Indonesië. Met bijlagen.

  [1948]
  
 3567.Krantenartikelen over het onderwijs, het sociaal-cultureel leven, de vakbeweging,

de KA en de jeugdbeweging in Indonesië. Met bijlagen.  [1948]
  
 3568.Krantenartikelen over de politieke situatie in Duitsland. Met bijlagen.  [1948]
  
 3569.Krantenartikelen over het communisme. Met bijlagen.  [1948]
  
 3570.Krantenartikelen over de jeugdbeweging, de KA, de missie en het onderwijs in

België en Luxemburg. Met bijlagen.  [1948]
  
 3571.Krantenartikelen over de politieke situatie, het sociaal-culturele en het kerkelijk

leven en de vakbeweging in België en Luxemburg. Met bijlagen.  [1948]
  
 3572.Krantenartikelen over de politieke situatie in Frankrijk. Met bijlagen.  [1948]
  
 3573.Krantenartikelen over de politieke situatie in Frankrijk. Met bijlagen.  [1948]
  
 3574.Krantenartikelen over het kerkelijk leven in Frankrijk. Met bijlagen.  [1948]
  
 3575.Krantenartikelen over de politieke situatie in Hongarije. Met bijlagen.  [1948]
  
 3576.Krantenartikelen over het kerkelijk leven in Duitsland. Met bijlagen.  [1948]
  
 3577.Krantenartikelen over de KA, de jeugdbeweging, het kerkelijk leven, de missie, het

sociaal-cultureel leven, het onderwijs en de vakbeweging in Italië. Met bijlagen.
  [1948]

  
 3578.Krantenartikelen over de politieke situatie in Polen. Met bijlagen.  [1948]
  
 3579.Krantenartikelen over personalia. Met bijlagen.  [1948]
  
 3580.Krantenartikelen over de KA, de missie, het kerkelijk leven, de jeugdbeweging, het

onderwijs, het sociaal-cultureel leven, de vakbeweging en de politieke situatie in
Oostenrijk. Met bijlagen.  [1948]

  
 3581.Krantenartikelen over het kerkelijk leven in Rusland. Met bijlagen.  [1948]
  
 3582.Krantenartikelen over Denemarken, Noorwegen en Zweden. Met bijlagen.  [1948]
  
 3583.Krantenartikelen over sociologie. Met bijlagen.  [1948]
  
 3584.Krantenartikelen over de KA, het kerkelijk leven, de jeugd- en vakbeweging, het

onderwijs, het sociaal-cultureel leven en de politieke situatie in Spanje en Portugal.
Met bijlagen.  [1948]

  
Pagina 115/148

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036691
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036691
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036691
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036691
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036691
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036692
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036692
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036692
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036693
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036693
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036693
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036694
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036694
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036695
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036696
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036697
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036697
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036698
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036699
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036699
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036699
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036700
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036701
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036702
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036702
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036703
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036704
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036705
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036706
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036706
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036707
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036708
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036709
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036709
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036710
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036710
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036711
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036712
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036713
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036714
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036715
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036716
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036716
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036717
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036718
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036719
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036719
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036719
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036720
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036721
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036722
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036723
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036723
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110036723


Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 3585.Krantenartikelen over het federalisme, de wereldpolitiek, het geestelijk leven en het
Vaticaan. Met bijlagen.  [1948]

  
 3586.Krantenartikelen over de politieke situatie, de jeugdbeweging, de missie, de KA, het

sociaal-cultureel leven, het onderwijs, het kerkelijk leven en de vakbeweging in de
Verenigde Staten van Amerika. Met bijlagen.  [1948]

  
 3587.Krantenartikelen over de jeugd- en vakbeweging, de KA, het kerkelijk leven, de

missie, het onderwijs, het sociaal-cultureel leven en het politiek leven in West-Indië.
Met bijlagen.  [1948]

  
 3588.Krantenartikelen over de zedelijkheid. Met bijlagen.  [1948]
  
 3589.Krantenartikelen over de jeugd- en vakbeweging, de KA, de missie, het kerkelijk

leven, het onderwijs, het sociaal-culturele en het politiek leven in Zuid- Amerika.
Met bijlagen.  [1948]

  
 3590.Krantenartikelen over de jeugd- en vakbeweging, de KA, het kerkelijk leven, de

missie, het onderwijs, het sociaal-culturele en het politiek leven in Zwitserland. Met
bijlagen.  [1948]

  
 3591.Krantenknipsels over het sociaal-cultureel leven en het onderwijs in Rusland. Met

bijlagen.  [1948]
  
 3592.Krantenknipsels over de mantelorganisaties van de Communistische Partij van

Nederland. Met bijlagen.  [1948]
  
 3593.Krantenknipsels over politieke partijen in Nederland. Met bijlagen.  [1948]
  
 3594.Krantenknipsels over de Communistische Partij van Nederland (CPN). Met bijlagen.

  [1948]
  
 3595.Krantenknipsels over de Katholieke Volkspartij. Met bijlage.  [1948]
  
 3596.Krantenknipsels over de KA in Nederland. Met bijlagen.  [1948]
  
 3597.Krantenknipsels over de missie, het sociaal-cultureel leven en het onderwijs in

Nederland. Met bijlagen.  1948-1951
  
 3598.Krantenknipsels over de jeugd- en jongerenbeweging in Nederland. Met bijlagen.

  1948
  
 3599.Krantenknipsels over het kerkelijk leven in Tsjecho-Slowakije. Met bijlagen.  [1948]
  
 3600.Krantenknipsels over de KA, de jeugd, de missie, het sociaal-culturele leven, het

onderwijs en de vakbeweging in Nederland. Met bijlagen.  [1948]
  
 3601.Krantenknipsels over de godsdienst. Met bijlagen.  1948-1951
  
 3602.Krantenknipsels over de politiek in Tjecho-Slowakije. Met bijlagen.  1948
  
 3603.Krantenknipsels over de politieke situatie in Tjecho-Slowakije. Met bijlagen.  [1948]
  
 3604.Krantenknipsels over het Vaticaan.  [1948]
  
 3605.Stukken betreffende radiocauserieën, gehouden door mr. A.A.W. Diepenbrock.  z.j.
  
 3606.Krantenartikelen over het communisme in Nederland.  1947-1948
  
 3607.Krantenknipsels over het communisme in de Sovjet-Unie.  1947-1948
  
 3608.Stukken betreffende de communistische jeugdbewegingen in Europa.  1956-1957
  
 3609.Stukken betreffende de brochure #Aan alle volkeren van Rusland# door (onbekend).

  1952
  
 3610.Krantenknipsels over het jaarprogram "Reddend Christendom".  1947-1948
  
 3611.Stukken betreffende de werkzaamheden van mr. L.C. Baas, H.J. van Santvoort en

het landelijk centrum.  1962
  
 3612.Stukken betreffende de aanvragen voor uitkeringen door de vastenactie.  1967
  
 3613.Stukken betreffende de verhandeling "Macht en onmacht van het huwelijk in deze

tijd" van (priester Scharff), een pastorale brief geschreven naar aanleiding van de
nieuwe liturgie van het huwelijk. Met kanttekeningen.  z.j.

  
 3614.Verhandeling "Nou ja, demokratisering" van B. Crouzen, werkstuk voor het

eindexamen van de school voor de journalistiek te Utrecht. Met bijlage.  1970
  
 3615.Draaiboek "Reform aus der Krise; eine Dokumentation über die katholische Kirche

der Niederlande" van dr. A. Fellner. Met kanttekeningen en bijlage.  1970
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

Nederland.  1970
 3616.Brief van dr. P. Pawlowsky aan dr. P.W. Goddijn over de katholieke kerk in  
 3617.Redevoering van mgr.dr. J.B. Möller, bisschop van Groningen, over de situatie van

de kerk in Nederland, uitgesproken op de 83ste Duitse katholiekendag in Trier,
gehouden op 12 september 1970. Met bijlagen.  1970-1971

  
 3618.Stukken betreffende Kerkenbouwzondag.  1966
  
 3619-3637.Correspondentie tussen de redactie van het #Katholiek Archief# en diverse

personen en instellingen. Alfabetisch geordend.  1965
Bevat 19 stukken

  
  3619.A.  1965
  
  3620.B.  1965
  
  3621.C.  1965
  
  3622.D.  1965
  
  3623.E.  1965
  
  3624.F.  1965
  
  3625.G.  1965
  
  3626.H.  1965
  
  3627.I-J.  1965
  
  3628.K.  1965
  
  3629.L.  1965
  
  3630.M.  1965
  
  3631.N-O.  1965
  
  3632.P-Q.  1965
  
  3633.R.  1965
  
  3634.S.  1965
  
  3635.T.  1965
  
  3636.U-V.  1965
  
  3637.W-Z.  1965
  
 3638-3655.Correspondentie tussen de redactie van #Katholiek Archief# en diverse personen

en instellingen. Alfabetisch geordend.  1964
Bevat 18 stukken

  
  3638.A.  1964
  
  3639.B.  1964
  
  3640.C.  1964
  
  3641.D.  1964
  
  3642.E-F.  1964
  
  3643.G.  1964
  
  3644.H.  1964
  
  3645.I-J.  1964
  
  3646.K.  1964
  
  3647.L.  1964
  
  3648.M.  1964
  
  3649.N.  1964
  
  3650.O-P.  1964
  
  3651.Q-R.  1964
  
  3652.S.  1964
  
  3653.T.  1964
  
  3654.U-V.  1964
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
  3655.W-Z.  1964
  
 3656-3673.Correspondentie tussen mr. L.C. Baas en diverse personen en instellingen.

Alfabetisch geordend.  1963-1964
Bevat 18 stukken

  
  3656.A.  1963-1964
  
  3657.B.  1963-1964
  
  3658.C.  1963-1964
  
  3659.D.  1963-1964
  
  3660.E.  1963-1964
  
  3661.F-G.  1963-1964
  
  3662.H.  1963-1964
  
  3663.I-J.  1963-1964
  
  3664.K.  1963-1964
  
  3665.L.  1963-1964
  
  3666.M.  1963-1964
  
  3667.N-O.  1963-1964
  
  3668.P-R.  1963-1964
  
  3669.S.  1963-1964
  
  3670.T.  1963-1964
  
  3671.U.  1963-1964
  
  3672.V.  1963-1964
  
  3673.W-Z.  1963-1964
  
 3674-3691.Correspondentie tussen mr. L.C. Baas en diverse personen en instellingen.

Alfabetisch geordend.  1959-1963
Bevat 18 stukken

  
  3674.A.  1959-1963
  
  3675.B.  1959-1963
  
  3676.C.  1959-1963
  
  3677.D.  1959-1963
  
  3678.E.  1959-1963
  
  3679.F-G.  1959-1963
  
  3680.H.  1959-1963
  
  3681.I-J.  1959-1963
  
  3682.K.  1959-1963
  
  3683.L.  1959-1963
  
  3684.M.  1959-1963
  
  3685.N.  1959-1963
  
  3686.O-P.  1959-1963
  
  3687.Q-R.  1959-1963
  
  3688.S.  1959-1963
  
  3689.T.  1959-1963
  
  3690.U-V.  1959-1963
  
  3691.W-Z.  1959-1963
  
 3692.Verhandeling "The proper development of culture" van A. Dondeyne.  z.j.
  
 3693.Verhandeling "Christian faith and the future of the world" van E. Schillebeeckx OP.

  z.j.
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 3694.Verhandeling "Schema XIII; economic and social life; the Community of Nations"
van L.J. Lebret OP. Met kanttekeningen.  z.j.

  
 3695.Verhandeling "The nature of a pastoral constitution; Theological Considerations"

van K. Rahner. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 3696.Stukken betreffende het schema XIII.  1966
  
 3697.Stukken betreffende het commentaar op schema XIII.  [1966]
  
 3698.Stukken betreffende het Actiecentrum tot Verbetering der Zeden.  1948-1950
  
 3699.Stukken betreffende de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening

(KCVL) in Nederland.  1948-1949
  
 3700.Stukken betreffende de Centrale van RK Bureaux voor Beroepskeuze in Nederland.

  1948-1949
  
 3701.Stukken betreffende het Katholiek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing

(KGGV) te Bilthoven.  1947-1948
  
 3702.Verhandelingen houdende samenvattingen van causerieën, gehouden door mr.

A.A.W. Diepenbrock voor de KRO-radio. Met kanttekeningen.  [1959]
  
 3703.Stukken betreffende het Katholiek Oriëntatie-Centrum voor Vreemdelingen.  z.j.
  
 3704.Verhandeling "La vie catholique dans Les Pays Bas" van dr.ir. F.P.A. Tellegen. Met

bijlage.  1950
  
 3705.Stukken betreffende de Ecclesia-beweging en de Ecclesia-groepen.  1955
  
 3706.Stukken betreffende de Catholica-werkmap.  z.j.
  
 3707.Verhandeling "Tijdsstroomingen" van mr. A.A.W. Diepenbrock. Met kanttekeningen

en bijlage.  z.j.
  
 3708.Correspondentie tussen het secretariaat Pastoraal Concilie en diverse personen en

instellingen.  1970-1971
  
 3709.Stukken betreffende de DOC-map IV. Met kanttekeningen.  1965
  
 3710.Stukken betreffende de DO-C map III.  z.j.
  
 3711.Receptieboek ter gelegenheid van diverse bijeenkomsten, studie- en

verdiepingsdagen.  1951-1953
  
 3712.Verhandeling "La condition de la détente psychologique" van M. Lambilliotte.  z.j.
  
 3713.Verhandeling "Conscience de l'humanité" van R. Mehl.  z.j.
  
 3714.Verhandeling "Dialoque avec les droits de l'homme" van P. Modinos.  z.j.
  
 3715.Verhandeling "Le schema conciliaire sur l'église et le monde" van L. Dingemans

OP.  z.j.
  
 3716.Stukken betreffende het Documentatie Centrum Concilie.  [1965]
  
 3717.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het landelijk centrum. Met

bijlagen.  1958-1961
  
 3718.Stukken betreffende de financiële toestand van het landelijk centrum.  1957-1958
  
 3719.Stukken betreffende de Utrechtse KA. Met kanttekeningen.  1962-1965
  
 3720.Circulaires van het Instituut tot Voorlichting in de Zielzorg en de KA, houdende een

vragenlijst bestemd voor pastoors inzake de zielzorg. Met kanttekeningen.  1943
  
 3721.Stukken betreffende de Sint Willibrord Vereniging.  1965-1966
  
 3722.Verhandeling "Huwelijksbemiddeling voor Katholieken enkele achtergronden en

problemen" van dr. M. Krinkels.  z.j.
  
 3723.Circulaire "Parochie-weekend; Kerk en Wereld" van het Retraitehuis en

Bezinningscentrum te Bergen.  z.j.
  
 3724.Redevoering "De noodzaak voor ruimtelijke ordening" van prof.ir. J.P. Thijsse,

uitgesproken op 17 september.  z.j.
  
 3725.Redevoering "Ruimtelijke ordening in een nieuw kleed" van prof.dr. J.P. Thijsse,

uitgesproken op 24 september.  z.j.
  
 3726.Redevoering "De taak van de ruimtelijke ordening" van prof.ir. J.P. Thijsse,

uitgesproken op 1 oktober.  z.j.
  
 3727.Redevoering van prof. Klein over ruimtelijke ordening, uitgesproken op 3 juni.  1962
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 3728.Redevoering "De noodzaak voor ruimtelijke ordening" van prof.ir. J.P. Thijsse,

uitgesproken op 17 september.  z.j.
  
 3729.Redevoering "Ruimtelijke ordening in een nieuw kleed" van prof.ir. J.P. Thijsse,

uitgesproken op 24 september.  z.j.
  
 3730.Redevoering "De taak van de ruimtelijke ordening" van prof.ir. J.P. Thijsse,

uitgesproken op 1 oktober.  z.j.
  
 3731.Stukken betreffende de Rencentres Internationales d'Informateurs Religieux.

  1968-1969
  
 3732.Redevoering "Wat doen wij met ons vuil?" van ir. W. Weststraten, uitgesproken op

7 november.  1963
  
 3733.Verhandeling "Tweede jaar samenwerken in het dekenaat Hulst (1)" van C. Bours.

Met bijlage.  1965
  
 3734.Circulaire van (onbekend) inzake de derde conferentie "Liturgie en de werkelijkheid

van ons leven". Met bijlagen.  z.j.
  
 3735.Verslagen van vergaderingen over huwelijkstheologie ten huize van mgr. A.M.

Jansen. Met bijlagen.  1952
  
 3736.Stukken betreffende het Huwelijk- en Gezins-Team (HEGT) van de aartsdiocesane

KA.  1957-1960
  
 3737.Circulaires van het secretariaat van de KA in het aartsbisdom met aanvullingen op

de nupturiëntencursus voor echtparenkringen in de bisdommen Utrecht en
Groningen.  1959

  
 3738.Stukken betreffende het Bureau voor Algemene Jeugdzielzorg te Arnhem.  1958
  
 3739.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Grote en Kleine Dus.

  1958-1960
  
 3740.Stukken betreffende de Wet op de Belasting van de Doode Hand en de gevolgen

ervan voor kerkelijke goederen.  1935-1936
  
 3741.Stukken betreffende het derde Wereldcongres van het Lekenapostolaat, gehouden

van 11 tot en met 18 oktober.  1967
  
 3742.Stukken betreffende enquêtes over parochie-overleg. Met aantekeningen.

  1964-1965
  
 3743.Stukken betreffende kaartsystemenadministraties te gebruiken bij (vrouwelijke)

religieuze ordes.  [1964]
  
 3744.Stukken betreffende het symposium van Bisschoppen van Europa in juli.  1967
  
 3745.Stukken betreffende de Europaconferentie te Mörsbach (Zwitserland) van 14, 15 en

16 juni 1968.  1967-1968
  
 3746.Rapport van (onbekend) inzake bijeenkomsten van vijf pastorale studiegroepen,

waarvan vier priestergroepen en één lekengroep. Met bijlagen.  1964
  
 3747.Artikel "De katholieke kerk in Nederland" van (onbekend) bestemd voor #Pro Deo#.

  z.j.
  
 3748.Stukken betreffende de pastorale gesprekken in het bisdom 's-Hertogenbosch

inzake de verhouding Kerk/wereld.  1965-1966
  
 3749.Stukken betreffende de pastorale gesprekken in het bisdom 's-Hertogenbosch.

  1960-1965
  
 3750.Stukken betreffende de enquête parochiebladen van de Communicanda Bisdom

Haarlem.  1941-1944
  
 3751.Circulaires en brieven van de Landelijke Pastorale Raad (LPR). Met aantekeningen

van H.L.M. Divendal en bijlagen.  1972
  
 3752.Stukken betreffende de Bureau Morele Herbewapening.  1961
  
 3753.Agenda voor en verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Actie

voor God van 11 juli.  1956
  
 3754.Verslag van de activiteiten ondernomen voor de oprichting van plaatselijke

werkgroepen voor de Actie voor God in augustus en september. Met
kanttekeningen.  1955

  
 3755.Documentatie betreffende undergroundstrips.  [1970]
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

aantekeningen van H.L.M. Divendal.  z.j.
 3756.Circulaires van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie. Met  
 3757.Stukken betreffende Unum Omnes.  1965-1968
  
 3758.Stukken betreffende contacten tussen De Horstink en het Katholiek Lectuur

Centrum.  1963-1965
  
 3759.Stukken betreffende contacten tussen De Horstink en andere katholieke

instellingen.  1965-1966
  
 3760.Verslag van de installatievergadering van het comité van Actie voor God van 5

augustus.  1954
  
 3761.Stukken betreffende vergaderingen van Actie voor God.  1954-1955
  
 3762.Circulaire van Actie voor God aan de leden van het comité van de Actie voor God

inzake de donatie-actie.  1955
  
 3763.Correspondentie tussen het Nederlands Pastoraal Instituut (NPI) en diverse

personen en instellingen.  1958-1963
  
 3764.Verslagen van vergaderingen van het NPI. Met bijlagen.  1958-1963
  
 3765.Statuten van de Stichting Nederlands Pastoraal Instituut. Met aantekeningen en

bijlagen.  z.j.
  
 3766.Stukken betreffende de werkzaamheden van het NPI.  1959
  
 3767.Oprichtingsakte van de Stichting Nederlands Pastoraal Instituut.  1959
  
 3768.Agenda's voor vergaderingen van het bestuur van het NPI. Met bijlagen.  1958
  
 3769.Brieven van het NPI aan diverse personen en instellingen.  1959-1963
  
 3770.Stukken betreffende de financiële situatie van het NPI.  1958-1963
  
 3771.Stukken betreffende het preekexperiment Eindhoven.  1963
  
 3772.Verslag van de opiniepeiling naar aanleiding van de adventspreken in Arnhem en

Velp.  1962
  
 3773.Stukken betreffende het preekexperiment Amersfoort.  1961
  
 3774.Stukken betreffende het preekexperiment Arnhem/Velp.  1962
  
 3775.Stukken betreffende het preekexperiment Amersfoort.  1963
  
 3776.Stukken betreffende de werkzaamheden van het NPI.  1961-1962
  
 3777.Lijst houdende namen en adressen van deelnemers aan het gesprek tussen NPI,

Instituut tot Voorlichting in de Zielzorg, het Bureau Zielzorg en de Utrechtse KA.
Met kanttekeningen.  z.j.

  
 3778.Briefkaart van B.L.J. Stockmann aan mr. L.C. Baas met een adreswijziging.  1961
  
 3779.Stukken betreffende het Onderzoek 80 procent, een onderzoek betreffende het

benaderen van kerkelijk niet-geïnteresseerden.  1960-1961
  
 3780.Stukken betreffende het Bureau Morele Herbewapening.  1961-1962
  
 3781.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en diverse personen en

instellingen inzake de Morele Herbewapening.  1961-1962
  
 3782.Verhandeling "Bijlage A; belangstelling en waardering van #Katholieken# (kerkelijke

autoriteiten en andere)" van (onbekend). Met bijlagen.  1952
  
 3783.Correspondentie tussen de administratie Ecclesia en diverse personen en

instellingen.  1957-1958
  
 3784.Verhandeling "Pro Deo; wat is, wat doet, wat vraagt de actie 'Voor God'?" van

(onbekend).  1960
  
 3785.Circulaire van mr.dr. C.C.A. van Haren, H.J. van Santvoort, prof.dr. H. Schmidt en J.

Waelkens OP bestemd voor de abonnees van #Katholiek Archief#.  1965
  
 3786.Stukken betreffende het Gespreksjaar Bisdom Antwerpen (België).  1967
  
 3787.Circulaires van de redactie #Katholiek Archief#.  1968-1973
  
 3788.Verhandeling "Soberheid in een welvaartsmaatschappij; Rijping van het verlangen"

van dr. J. Peters OCD en drs. L. Ramakers.  1973
  
 3789.Verslag van de lessen gegeven onder de titel "Katholiek Comité 'Actie voor God' en

Nieuw Heidendom" op de cursus voor Religieuzen van 20, 21 en 22 augustus.
  [1938]
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 3790.Stukken betreffende de schriftelijke cursus in de katholieke geloofsleer.  1962-1963
  
 3791.Brief van H.L.M. Divendal aan de hoofdredactie en programmaleiding van

#Symposium d'Evêques d'Europe#. Met bijlagen.  1967
  
 3792.Nota betreffende de samenwerking Ideële Concentratie met Documentatie en

Informatie Centrale naar aanleiding van de DIC-vergadering van 21 mei.  1969
  
 3793.Brief van H.J. van Santvoort aan dr. L.J. Albers over de werkzaamheden van De

Horstink.  1972
  
 3794.Brief van het Collegio Europeo "Stenonius" aan H.J. van Santvoort inzake reacties

op de encycliek over het celibaat van Paus Paulus VI in #Religion#. Met bijlagen en
kanttekeningen.  1967

  
 3795.Verhandeling "Het huwelijk in de verlossingsorde" van prof.dr. E. Schillebeeckx OP.

  1960
  
 3796.Stukken betreffende de Utrechtse gezinscursus. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 3797.Documentatie betreffende het huwelijksvoorlichtingsmateriaal.  1960-1962
  
 3798.Correspondentie tussen H. Divendal en mgr. W.M. Bekkers. Met bijlagen en

aantekeningen.  1954-1961
  
 3799.Verhandeling "Mensen en volken ontmoeten elkaar" van drs. M.A. Thung.  z.j.
  
 3800.Verhandeling "Morele herbewapening" van (onbekend).  1962
  
 3801.Stukken betreffende het Militaire Pastoreel Centrum.  1959
  
 3802.Verslag van de vergadering van het algemeen comité van de katholieke Actie voor

God van 28 december.  [1936]
  
 3803.Circulaire van mr. A.A.W. Diepenbrock aan de leden van het algemeen katholiek

comité van de Actie voor God, houdende een uitnodiging voor de vergadering van 6
januari.  1938

  
 3804.Verslag van de vergadering van het algemeen comité van Actie Voor God van 6

januari.  1938
  
 3805.Verslag van de vergadering van het algemeen katholiek comité van de Actie voor

God van 16 januari.  1939
  
 3806.Verslag van de oprichtingsvergadering van de kring Utrecht als Diocesaan

Katholiek Comité van de Actie voor God van 25 november.  1937
  
 3807.Statuten en huishoudelijk reglement van het katholiek comité van de Actie voor

God.  z.j.
  
 3808.Stukken betreffende het secretariaat van het Militair Pastoraal Centrum (MPC).  1960
  
 3809.Verslag van de bijeenkomst van enige geestelijken ten huize van mgr. F. Hendriks,

vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, op 21 mei.  1936
  
 3810.Balans van de Stichting Actie voor God van 31 december.  1963
  
 3811.Staat van baten en lasten van de Stichting Actie voor God over 1962.  [1963]
  
 3812.Begroting van de Stichting Actie voor God voor 1964.  [1963]
  
 3813.Uitnodiging voor de jaarvergadering van het algemeen comité van 31 mei.  1940
  
 3814.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Actie voor God van 14

september.  1954
  
 3815.Verhandeling "Bekeeringen in Engeland" van (onbekend). Met bijlagen.  z.j.
  
 3816.Verslagen van vergaderingen van priesterbijeenkomsten van het Nederlands

Pastoraal Instituut De Horstink. Met bijlagen.  1959
  
 3817.Verslagen van vergaderingen van priesterbijeenkomsten te Haarlem. Met bijlagen.

  1959-1961
  
 3818.Verslagen van vergaderingen van het NPI ten huize van de familie Rijnbout te

Utrecht. Met bijlagen.  1959-1961
  
 3819.Verslag van priesterbijeenkomsten ten huize van pastoor dr. De Gruijter te

Eindhoven.  1959-1961
  
 3820.Verslag van priesterbijeenkomsten bij pastoor Te Braake te Arnhem.  1959-1961
  
 3821.Verslagen van priesterbijeenkomsten te Sittard.  1959-1961
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 3822.Stukken betreffende het pastoraal jaar paters Augustijnen Culemborg.  1959-1960
  
 3823.Stukken betreffende de Pastorele Adviesraad Amsterdam.  1960
  
 3824.Verslagen van vergaderingen van de beleidsraad van de DIC. Met bijlagen.  1968
  
 3825.Stukken betreffende het Wereldcongres voor Lekenapostolaat te Rome van 7 tot en

met 14 oktober.  1951
  
 3826.Stukken betreffende het Studium Generale van de Rijksuniversiteit Utrecht.  [1968]
  
 3827.Circulaire van het Mannenverbond voor Katholieke Actie Bisdom Brugge (België)

en het diocesaan comité School en Gezin inzake parochiewerk.  1955
  
 3828.Stukken betreffende #Radar#, een katholiek vlugschrift.  1954
  
 3829.Brief van mr. F.J.G. baron van Voorst tot Voorst aan H.J. van Santvoort over

sollicitaties voor de functie voor de leiding van het landelijk secretariaat van een
katholieke sociale organisatie. Met bijlagen.  1961

  
 3830.Stukken betreffende de reizende tentoonstelling "Kerk in nood: in België en

Nederland".  1955-1956
  
 3831.Redevoering van Paus Pius XII inzake de 77ste Duitse Katholiekendag, gehouden

op 9 september.  1956
  
 3832.Circulaire van H.L.M. Divendal aan de leden van het Comité van de Actie voor God,

houdende de uitnodiging voor de jaarvergadering van 21 juli.  1955
  
 3833.Brief van B.J. Alfrink, aartsbisschop-coadjutor van Utrecht, aan mr.dr. F.J.M.A.

Houben en mr. A.A.W. Diepenbrock over de beïnvloeding van de publieke opinie in
christelijke zin.  1953

  
 3834.Artikel "Terugkeer naar God" van (onbekend).  z.j.
  
 3835.Verhandeling "Speurtocht naar Vrouwe Fortune" van G.J.A. Bomans.  z.j.
  
 3836.Verhandeling "Ik geloof in God" van C.F. Pauwels OP.  z.j.
  
 3837.Verhandeling "Ons signaal!" van F.H. (onbekend).  z.j.
  
 3838.Agenda's voor vergaderingen van de Actie voor God. Met kanttekeningen.  1955
  
 3839.Circulaire van R. Lombardi SJ inzake de oproep van de paus tot opbouw van een

betere wereld.  1954
  
 3840.Verhandeling van de Limburgse Garde Vorming inzake kiosklectuur. Met bijlagen.

  1955
  
 3841.Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Liturgie en Lekenapostolaat. Met

bijlagen.  1954-1955
  
 3842.Circulaire "Leidraad voor plaatselijke werkgroepen" van de Actie voor God.  z.j.
  
 3843.Brieven aan H.L.M. Divendal inzake de heroprichting van de Actie voor God.

  1954-1955
  
 3844.Stukken betreffende de enquête inzake de toestand van het gezinsvolksleven in

Nederland en naar de middelen tot geestelijke opbouw.  1945-1946
  
 3845.Verhandeling "Een kwart eeuw actie 'Voor God'" van (onbekend). Met

kanttekeningen.  [1961]
  
 3846.Stukken betreffende de financiële omstandigheden.  1946
  
 3847.Stukken betreffende documentatiemappen van de Documentatie- en

Informatiecentrale (DIC).  1968
  
 3848.Redevoering "Activiteiten van het Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie" van

(onbekend), uitgesproken op het Triniteitslyceum te Haarlem op 15 juni. Met aan- en
kanttekeningen.  1950

  
 3849.Verhandelingen van #De Hoeksteen# inzake de Eerste Heilige Communie.  z.j.
  
 3850.Brieven van het Centraal Bureau voor de Statistiek aan H.L.M. Divendal, redacteur-

secretaris van de Centrale Artikelendienst, over het aantal echtscheidingen in
Nederland. Met bijlagen.  1944-1945

  
 3851.Circulaire van G. van Lieshout, voorzitter, en P.C.J.M. Snijdewind, penningmeester

van de KNJK. Met bijlage.  1958
  
 3852.Verslagen en circulaires van en agenda's voor de Federatie van Nederlandse

Journalisten, de Katholieke Nederlandse Journalisten-kring en de sectie
Tijdschriftenjournalisten. Met bijlagen.  1956-1958
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 3853.Stukken betreffende de actie Daden Gevraagd. Met kanttekeningen.  1946-1950
  
 3854.Verhandeling "Het atheïstisch humanisme en de God van de Bijbel" van dr. José-

Maria González-Ruiz.  [1965]
  
 3855.Verhandeling "De bevolkingsexplosie in perspectief" van A.M. Cormack. Met

kanttekeningen.  [1965]
  
 3856.Verhandelingen van diverse personen bestemd voor de DO-C mappen.  [1965]
  
 3857.Verhandeling "Was ist Automation. Was sind ihre möglichkeit" van E. Walter.  z.j.
  
 3858.Verhandeling "Influence de l'automation sur la pensée" van P. Bertaux.  z.j.
  
 3859.Verhandeling "When will you ever, leisure" van S. de Grazia. Met kanttekeningen.

  z.j.
  
 3860.Verhandeling "Some, social implications of cybernation" van V. Paschkis.  z.j.
  
 3861.Verhandeling "Geloof en scepsis" van H. Brugmans.  z.j.
  
 3862.Verhandeling "Le progrès de la technique et le droit international" van R. Bierzanek.

  z.j.
  
 3863.Verhandeling "De problemen van het geprogrammeerde onderricht in de USSR" van

P. Lebedew. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 3864.Verhandeling "Das Verhältnis von Freiheit und Organisation in Kybernetischer

Sicht" van G. Klaus.  z.j.
  
 3865.Verhandeling "Kybernetik und Wirtschaft" van J. Olejnik-Owod.  z.j.
  
 3866.Uitgaande brieven van Werkgroep 2000.  1968
  
 3867.Brieven aan Werkgroep 2000 van diverse personen en instellingen.  1968
  
 3868.Stukken betreffende het documentatie bulletin nr. 1 van Werkgroep 2000.  1968
  
 3869.Stukken betreffende het documentatiebulletin nr. 2 van Werkgroep 2000.  1968
  
 3870.Stukken betreffende #Euros#, nr. 2.  [1964]
  
 3871.Verhandeling "La Libertad del Miedo" van prof. J.L.L. Aranguren.  z.j.
  
 3872.Verhandeling "The dilemma of the scientist" van J. Bronowski.  z.j.
  
 3873.Verhandeling "Quellen der Ethik" van prof.dr. M. Steenbeck.  z.j.
  
 3874.Verhandeling "Die Quelle der Ethik" van P. Jordan.  z.j.
  
 3875.Curriculum vitae van E. de Vries, rector van het Instituut voor Sociale Studies te 's-

Gravenhage. Met kanttekeningen.  1964
  
 3876.Verhandeling "Review of technology" van J. Bronowski.  1964
  
 3877.Stukken betreffende Werkgroep 2000.  1968
  
 3878.Redevoering "De toekomst der 'ontwikkelingslanden'" van dr. C.H. Malik, gehouden

voor de International Industrial Conference in september.  1965
  
 3879.Stukken betreffende de Nederlandse editie van #Euros#.  1968
  
 3880.Verhandeling "Conscience de l'humanité" van R. Mehl.  z.j.
  
 3881-3897.Correspondentie met diverse instellingen en personen. Alfabetisch geordend.

  1946-1951
Bevat 17 stukken

  
  3881.A.  1946-1951
  
  3882.B.  1946-1951
  
  3883.C.  1946-1951
  
  3884.D.  1946-1951
  
  3885.E.  1946-1951
  
  3886.F-G.  1946-1951
  
  3887.H.  1946-1951
  
  3888.I-J.  1946-1951
  
  3889.K.  1946-1951
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  3890.L.  1946-1951
  
  3891.M-N.  1946-1951
  
  3892.O-P.  1946-1951
  
  3893.Q-R.  1946-1951
  
  3894.S.  1946-1951
  
  3895.T.  1946-1951
  
  3896.U-V.  1946-1951
  
  3897.W-Z.  1946-1951
  
 3898.Circulaire "Het gesprek over 'de kleine dingen' met nupturiënten" van M. Smulders-

Heyman. Met bijlage.  1962
  
 3899.Correspondentie tussen drs. R.L. Roes en diverse personen en instellingen.

  1958-1960
  
 3900.Correspondentie van het Comité Permanent van De Horstink. Met bijlage.

  1958-1961
  
 3901.Lijst houdende namen van deelnemers aan de vierde bijeenkomst van Unum

Omnes.  z.j.
  
 3902.Stukken betreffende de etalage-actie van de Actie voor God.  1958
  
 3903.Verhandeling "Pax Urbis" van dr. A.J. Doorneveld DD. Met bijlage en

kanttekeningen.  1967
  
 3904.Stukken betreffende de [XYZ-stukjes] bestemd voor publicatie.  z.j.
  
 3905.Stukken betreffende het Apostolisch Vicariaat van Djakarta en Batavia (Indonesië).

  1947-1949
  
 3906.Stukken betreffende de actie getiteld "Bisschoppen op de bres".  1946-1948
  
 3907.Stukken betreffende het Hoger Katechetisch Instituut.  1961-1962
  
 3908.Verhandeling "Uitgangspunten voor de nieuwe christelijke visie op het heelal" van

dr.mr. W.B. Helmich.  1967
  
 3909.Stukken betreffende de commissie Geestelijke Zorg Militairen.  1950-1951
  
 3910.Stukken betreffende de celibaatskwestie.  1969-1970
  
 3911.Gedicht "Niet God is ver..." van J.F.B. van der Scheer.  1952
  
 3912.Artikelen van D.K. (onbekend) uit #Sursum Corda#. Met bijlagen.  1953
  
 3913.Stukken betreffende het #Handbuch der Pastoraltheologie# van prof. K. Rahner.

  1961-1962
  
 3914.Stukken betreffende de Katholieke Informatie Dienst (KID).  1963-1965, z.j.
  
 3915.Stukken betreffende COPECIAL (Comitato Permanente dei Congressie

Internazionali per l'Apostolato dei Laici).  1960-1962
  
 3916.Stukken betreffende een op te richten stichting en bureau voor hulp aan priesters

en ex-priesters. Met kanttekeningen.  1963-1964
  
 3917.Stukken betreffende het pastoraaljaar van de paters Augustijnen te Culemborg.

  1963-1964
  
 3918.Rapport van accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening van

de Stichting Vormingscentrum De Horstink over 1963.  1964
  
 3919.Verslagen van vergaderingen van het stichtingsbestuur De Horstink. Met bijlagen.

  1961-1963
  
 3920.Verslag van de 16de vergadering van het stichtingsbestuur De Horstink van 17

april.  1963
  
 3921.Nota "Advies betreffende de Katholieke hulpverlening in het gebied van Haarlem en

omstreken, waarbij structurele en organisatorische consequenties voor het ISCC-
beleid worden aangegeven" van het Interparochiële Sociaal-Charitatieve Centrum
(ISCC), sectie Algemeen Maatschappelijk Werk.  1965

  
 3922.Stukken betreffende de vergadering van de programma-adviesraad van de KRO van

23 april in de KRO-studio.  1964
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

personen en de Actie voor God.  1946-1953
 3923.Correspondentie van mr. A.A.W. Diepenbrock over sollicitaties met diverse  
 3924.Verhandeling "Brieven aan het Pastoraal Concilie; analyse van 2000 brieven

toegezonden aan de Concilie-postbussen" van het Instituut voor Toegepaste
Sociologie (ITS). Met bijlagen.  1968

  
 3925.Circulaire "Communie op de hand!" van F. Belloni.  1967
  
 3926.Stukken betreffende de muurkrant "Eerlijk voor God; eerlijk voor elkaar".  z.j.
  
 3927.Stukken betreffende de Diocesane Pastorale Raad van het Bisdom Groningen.

  1967-1972
  
 3928.Stukken betreffende de Stichting Steun Kerkbouw (SSK). Met kanttekeningen.  1961
  
 3929.Stukken betreffende de Catholic Youth Organization (CYO).  1944-1946
  
 3930.Brieven van H.L.M. Divendal en L. ter Steeg aan M. Schlosser over een artikel van

kardinaal B.J. Alfrink. Met bijlage.  1970
  
 3931.Artikel "El Sínode sevillano, gran esperanza para la Iglesia de Hollanda" van V.

Viguera uit #La Iglesia Hoy# van 26 augustus.  1970
  
 3932.Stukken betreffende de celibaatsproblematiek in Nederland.  1970
  
 3933.Lijst houdende aanvragen bisschoppelijke vastenactie Nederland. Met

kanttekeningen.  1970
  
 3934.Stukken betreffende werkzaamheden van de Actie voor God.  1955-1961
  
 3935.Verhandeling "Wat is geloven" van (onbekend). Met kanttekeningen en bijlagen.  z.j.
  
 3936.Verslag van de gespreksdagen te Reuver, georganiseerd in opdracht van het

bisdom Roermond voor de leerkrachten van lagere scholen en de leidsters van
kleuterscholen in verband met de vernieuwingsgedachten van 8, 9 en 10 december.
Met bijlage.  1966

  
 3937.Stukken betreffende de Kerkenbouwzondagen.  1960-1962
  
 3938.Stukken betreffende het comité Aalmoezeniers Niet-Katholieke Ziekenhuizen. Met

kanttekeningen.  [1963]
  
 3939.Verslagen van priestergesprekken, gehouden in de dekenaten Hoofddorp,

Hilversum, Den Helder en Beverwijk. Met bijlage.  1966
  
 3940.Verslagen van gespreksavonden, gehouden door doktoren, priesters en dominees

te Ewijk over het onderwerp huwelijk en gezin. Met bijlagen.  1966
  
 3941.Artikelen van mr. A.A.W. Diepenbrock uit #Sursum Corda#.  1956-1960
  
 3942.Verhandeling "De mens in zijn vrije tijd" van (onbekend).  1966
  
 3943.Stukken betreffende de pastorale serviceverlening.  1970
  
 3944.Circulaires van de KA in het bisdom 's-Hertogenbosch.  1943-1944
  
 3945.Verslagen van bijeenkomsten van de programma-adviesraad van de KRO. Met

bijlagen.  1962-1966
  
 3946.Circulaires van de KRO inzake het derde radiozendernet.  1964
  
 3947.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en mr. H.P. Marchant.  1939
  
 3948.Verhandeling "Kerstening van het milieu" van drs. J. Meijer. Met bijlagen.  1950
  
 3949.Stukken betreffende de RK Speeltuinvereeniging Kindervreugd te Heemstede.

  1937-1940
  
 3950.Stukken betreffende het periodiek #De Vragende Mens#.  1954
  
 3951.Stukken betreffende de commissie Snijders die interkerkelijke samenwerking

beoogt.  1957-1958
  
 3952.Brieven van de centrale commissie van PINK over het Pastoraal Concilie van de

Nederlandse Kerkprovincie.  1966-1967
  
 3953.Klappers van agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de landelijke

leiding. Met bijlage.  [1950]
  
 3954.Stukken betreffende de bijeenkomst van de Duitse en Nederlandse bisschoppen op

27 augustus.  1970
  
 3955.Biografie van dr.ir. F.P.A. Tellegen. Met kanttekeningen en bijlage.  z.j.
  
 3956.Stukken betreffende #De Hoeksteen#-reeks. Met kanttekeningen.  z.j.
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 3957.Stukken betreffende besprekingen van diverse echtparenlezingen inzake de

huwelijksvoorlichting.  1960-1961
  
 3958.Programmateksten van radio-programma's houdende nieuws inzake katholieken.

  1962-1963
  
 3959.Stukken betreffende de Couturier-kring te Haarlem.  1964
  
 3960.Verslagen van vergaderingen van het Instituut tot Voorlichting in de Zielzorg voor

de bisdommen Haarlem en Rotterdam.  1962
  
 3961.Correspondentie tussen de bisschoppelijke vastenactie Nederland en mgr. T. van

der Tillaart, bisschop van Atambua (Indonesië), inzake de geldelijke steun voor de
landbouwcoöperaties in Belu en Noord-Midden Timor (Indonesië).  1964

  
 3962.Correspondentie tussen J.J. Betjes, pastoor te Rotterdam, en H.L.M. Divendal

inzake een bijdrage van eerstgenoemde voor #Sursum Corda# inzake
parochienieuws.  1964

  
 3963.Correspondentie tussen H.L.M. Divendal en J.A. Slijkerman inzake het artikel van

eerstgenoemde inzake plechtige communie in #Sursum Corda#.  1964
  
 3964.Stukken betreffende #Sursum Corda#.  1963-1964
  
 3965.Verslag van de gespreksavond van de jongerengroep Couturier-kring in het

Triniteitslyceum te Haarlem van 5 april. Met bijlagen.  1962
  
 3966.Correspondentie tussen H.L.M. Divendal en Oostpriesterhulp. Met bijlagen.  1963
  
 3967.Stukken betreffende de opleidingscentra Late Roepingen.  1964
  
 3968.Circulaires van de Actie voor God inzake #De Hoeksteen#-reeks. Met

kanttekeningen en bijlagen.  1963
  
 3969.Stukken betreffende werkzaamheden van priesters in niet-katholieke ziekenhuizen.

  1963
  
 3970.Stukken betreffende de Pastorele Adviesraad Amsterdam (PAR).  1964-1965
  
 3971.Verhandeling "Volwassen christendom" van J.A. Fenstra. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 3972.Lijsten houdende namen van personen die schriftelijk hun instemming betuigd

hebben met de actie-groep Wereldkerk.  z.j.
  
 3973.Verhandeling "Analyse van de techniek van de rede" van J.A. Fenstra. Met

kanttekeningen.  1966
  
 3974.Verhandelingen "Enkele opmerkingen betreffende een eventuele reorganisatie van

het buitenkerkelijke, niet-religieus verenigingsleven in de parochie Onze Lieve
Vrouw van Zeven Smarten in Amsterdam - Tuinstad Geuzenveld", "Enkele
suggesties naar aanleiding van de vastenbrief 'Een katholiek gehuwden-kader'",
"Zo komen we er nooit!, pleidooi van een ketter", "Op de plaats rust" en "Vergeten
priesterschap" van J.A. Fenstra. Met aantekeningen.  z.j.

  
 3975.Brief van R.C. Flohr aan het RK kerkbestuur van de parochie Wederkomst des

Heren te Utrecht.  1968
  
 3976.Brief en circulaires van F. Bellori inzake artikelen verschenen in #Sursum Corda#.

  1967-1968
  
 3977.Brieven van C.A.J. Duyndam aan de KRO.  [1968]
  
 3978.Brief van A.R. van Liempt aan het algemeen secretariaat van het Pastoraal Concilie

voor de Nederlandse Kerkprovincie met een reactie op het rapport
"Gezagsopvatting en Gezagsbeleving".  1967

  
 3979.Stukken betreffende de financiële situatie van De Horstink.  1969-1971
  
 3980.Verslag van de bijeenkomst van de HEGT van 7 december.  1960
  
 3981.Stukken betreffende De Horstink, landelijk centrum voor KA.  1956-1962
  
 3982.Lijsten houdende gegevens over tijdschriftartikelen.  z.j.
  
 3983.Verhandeling inzake de werkwijze van de administratie Katholiek Archief.  z.j.
  
 3984.Stukken betreffende #De Hoeksteen#.  1959-1962
  
 3985.Stukken betreffende de Tolerantieclub van de KA.  1953-1955
  
 3986.Verslagen van bijeenkomsten van vertegenwoordigers van de RK Artsenvereniging

en vertegenwoordigers van de Katholieke Vereniging voor Geestelijke
Volksgezondheid van 7 oktober. Met bijlagen.  1960-1961

Pagina 127/148

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037099
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037099
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037100
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037101
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037102
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037102
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037103
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037103
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037103
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037104
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037104
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037104
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037105
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037105
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037106
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037107
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037107
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037108
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037109
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037110
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037110
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037111
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037112
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037113
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037114
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037114
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037115
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037115
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037116
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037116
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037116
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037116
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037116
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037116
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037117
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037117
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037118
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037119
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037120
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037120
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037120
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037121
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037122
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037123
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037124
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037125
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037126
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037127
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037128
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037128
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037128


Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 3987.Verslagen van de vergaderingen van bedrijfsaalmoezeniers van het bisdom 's-

Hertogenbosch. Met bijlagen.  1962
  
 3988.Stukken betreffende katechese-methoden op lagere scholen.  1965-1968
  
 3989.Brieven aan de DIC met vragen van vormingscentra.  1963-1967
  
 3990.Stukken betreffende de bronnendocumentatie van de DIC.  1968
  
 3991.Verslagen van besprekingen, vergaderingen en studiebijeenkomsten van

bedrijfsaalmoezeniers.  1958-1960
  
 3992.Stukken betreffende de commissie Militair Pastoraal Centrum Godsdienstige

Vorming.  1958
  
 3993.Stukken betreffende de vormingsweek voor jongemannen "Levensproblemen",

georganiseerd door het diocesaan secretariaat van de Katholieke Actie Mannelijke
Jeugd te Breda.  z.j.

  
 3994.Verhandeling "Waarom en hoe lichamelijke oefening en sport in Katholiek Verband"

van de mannelijke jeugdbeweging voor KA in het bisdom Haarlem. Met bijlage.
  1936

  
 3995.Stukken betreffende de beroepskerstening van advocaten.  z.j.
  
 3996.Stukken betreffende het radio-programma getiteld "Kruispunt", uitgezonden door

de KRO.  1963-1965
  
 3997.Stukken betreffende godsdienstige uitzendingen van de KRO.  1964
  
 3998.Programmateksten van de radiorubriek "Zwart en wit", uitgezonden door de KRO.

Met bijlagen.  1963-1964
  
 3999.Stukken betreffende katechetische uitzendingen van de KRO, uitgezonden via de

televisie.  z.j.
  
 4000.Brieven van de KRO aan mr. L.C. Baas.  1964
  
 4001.Circulaire van de Stichting Nederlandsche Radio Unie (NRU) en de Nederlandse

Televisie Stichting (NTS) inzake het tijdschrift #Communicatie#.  1964
  
 4002.Brieven van het Diocesaan Pastoraal Centrum te Breda. Met bijlagen.  1960
  
 4003.Stukken betreffende het tijdschrift #Ruimte#.  1960-1961
  
 4004.Verslag van de vergadering van de landelijke leiding. Met bijlagen.  1955
  
 4005.Correspondentie tussen boekhandel H. Coebergh te Haarlem en H.J. van Santvoort.

Met bijlagen.  1959
  
 4006.Circulaire van het Centrum voor Staatkundige Vorming aan het landelijk centrum

inzake de stand van werkzaamheden op 1 april. Met bijlage.  1959
  
 4007.Dissertatie "Kerkelijke verkondiging als proces van waarden-overdracht; een studie

naar vervreemdingsverschijnselen in de katholieke prediking" van (onbekend).  z.j.
  
 4008.Stukken betreffende de bijeenkomsten van de DUS.  1961-1963
  
 4009.Stukken betreffende verdiepingsdagen voor echtparen.  [1954]
  
 4010.Receptieboeken houdende handtekeningen van aanwezigen bij bijeenkomsten,

weekenden, verdiepingsdagen en cursussen.  1952-1954
  
 4011.Stukken betreffende de landelijke leiding.  1956-1958
  
 4012.Stukken betreffende het diocesaan bureau voor KA in het bisdom Haarlem.

  1947-1952
  
 4013.Stukken betreffende de Bijbelclub van het secretariaat van het landelijk centrum.

  z.j.
  
 4014.Verhandeling betreffende de KA-groepen voor meisjes en jonge vrouwen.  z.j.
  
 4015.Stukken betreffende werkzaamheden van de KA in diverse bisdommen.  1942-1963
  
 4016.Verhandeling van (onbekend) inzake de KA.  z.j.
  
 4017.Stukken betreffende het onderzoek "Huwelijk en Gezin" van de studiegroep van

theologen uit Nijmegen.  1961-1963
  
 4018.Stukken betreffende de Katholieke Nationale Commissie voor

Huwelijksvoorlichting.  1960-1961
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

Nederlands Pastoraal Instituut.  1956-1958
 4019.Stukken betreffende de commissie van Voorbereiding tot Oprichting van een  
 4020.Verslagen van vergaderingen van de commissie Plasschaert. Met bijlagen.

  1956-1958
  
 4021.Verslagen van vergaderingen van de commissie Plasschaert. Met bijlagen.

  1958-1959
  
 4022.Verslagen van bijeenkomsten van het Pastoraaljaar in het Albertinum te Nijmegen.

Met bijlagen.  1959-1961
  
 4023.Stukken betreffende het werkcomité Onderzoek Huwelijk en Gezin.  1956
  
 4024.Stukken betreffende de bisschoppelijke vastenactie.  1967
  
 4025.Verslag van het Colloquium van Broederlijke Delen van 10 februari.  1968
  
 4026.Stukken betreffende de werkzaamheden van de KA na de Tweede Wereldoorlog.

  1945-1946
  
 4027.Circulaires houdende excerpten van brieven van weduwen als reactie op

radiocauserieën van mr. A.A.W. Diepenbrock. Met bijlage.  [1961]
  
 4028.Redevoeringen van M. Dubois-Raupp en H.A. van Doorn, uitgesproken op de

weduwendagen, georganiseerd door de RK Boerinnenbond van de NCB van 30, 31
mei en 1 juni.  1961

  
 4029.Rapport "Het bibliotheekwezen" van mr. G.J. te Doeschate.  1947
  
 4030.Telegram van het Nederlands Pastoraal Concilie in plenaire vergadering aan Helder

Camara, aartsbisschop van Recife (Brazilië).  1970
  
 4031.Stukken betreffende het Nederlandsch Bijbelgenootschap en de Katholieke

Bijbelstichting. Met kanttekeningen.  1964
  
 4032.Stukken betreffende de vertegenwoordiging van het Vaticaan op de

Wereldtentoonstelling te Brussel (België).  1958
  
 4033.Plakboek houdende knipsels inzake allerlei katholieke onderwerpen.  1955-1958
  
 4034.Nota's van de Interparochiële Werkgroep Oecumene inzake het ontwerp-rapport "De

eenheid, die de Heer maakt". Met kanttekeningen.  1970
  
 4035.Preek van ds. J. Wit, uitgesproken tijdens de kerkdienst in de Petruskerk te

Nijmegen op 28 januari.  1968
  
 4036.Radiopreek van ds. E. Pijlman, uitgesproken op 4 december.  1967
  
 4037.Stukken betreffende de actie van kapelaan Abeln te Dordrecht voor het behoud van

de goede zeden.  [1946]
  
 4038.Stukken betreffende het onderzoek naar de toestand van het gezinsvolksleven in

Nederland en naar de middelen tot geestelijke opbouw.  1946
  
 4039.Verhandeling "De katholieke gebedsopvatting" van J.P Verhaar uit #Het Schild#.

  1933
  
 4040.Verhandeling "Ascese en mystiek" van (onbekend). Met kanttekeningen.  z.j.
  
 4041.Verhandeling "De Heidelbergsche Catechismus. Iets over ontstaan en inhoud" van

(onbekend) uit #Het Schild#.  1933
  
 4042.Programmatekst van het gesprek tussen de heer Povel en de secretaris van het

comité van de Actie voor God, uitgezonden op 28 oktober. Met kanttekeningen.
  1939

  
 4043.Verhandeling "Evolution de la lutte antireligieuse en Pologne" van R.P. Cavalli. Met

bijlagen.  z.j.
  
 4044.Toegangsbewijzen van de KRO, Heerengracht te Amsterdam ten behoeve van mr.

A.A.W. Diepenbrock. Met aantekeningen.  1939-1940
  
 4045.Lijst houdende titels van boeken over katholieke onderwerpen, vermeld in de

voornaamste buitenlandse tijdschriften gedurende juli tot en met december.  1952
  
 4046.Stukken betreffende de commissie voor Liturgie in het bisdom Breda.  1966
  
 4047.Redevoering van [D.O.F. ter Reefen], gehouden voor de gezamenlijke zielzorgers en

artsen van het Land van Maas en Waal op 30 juni.  1966
  
 4048.Verslag van de vergadering van de interdiocesane werkgroep

Volwassenenkatechese van 15 mei.  1970
  
 4049.Circulaire "Stellingen over Katholieke Actie" van (onbekend).  1946
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 4050.Verhandeling "Communistische agitatie in de Bondsrepubliek West-Duitsland;

methoden en resultaat" van (onbekend).  z.j.
  
 4051.Stukken betreffende het Pauselijk Pastoraal Instituut en het jaar voor Pastorale

Vorming.  1957-1959
  
 4052.Verhandeling "Jammer dat er nog zo weinig beleid is in kerkelijke colleges" van het

DPC.  1969
  
 4053-4056.Brieven aan de bisschoppelijke vastenactie met verzoeken voor geldelijke bijstand

van ontwikkelingsprojecten.  1967-1969
Bevat 4 stukken

  
  4053.Januari - juni.  1969
  
  4054.Juli - december.  1969
  
  4055.1967
  
  4056.1968
  
 4057.Lijst houdende aanvragen voor financiële hulp aan de bisschoppelijke vastenactie.

  1970
  
 4058-4060.Doorslagen van brieven aan diverse personen en instellingen.  1962-1963

Bevat 3 stukken
  
  4058.1962
  
  4059.Januari - juni.  1963
  
  4060.Juli - december.  1963
  
 4061.Brieven van Catherina (onbekend) aan de KRO.  1966-1967
  
 4062.Verhandeling "Sixteen Steps to the Church; a handbook of apologetic procedure"

van H.O.H. Walker SJ en E.J. Fortman SJ. Met bijlagen.  [1962]
  
 4063.Stukken betreffende het retraite- en vormingswerk in Nederland.  1966-1967
  
 4064.Knipsels betreffende werkzaamheden in diverse Nederlandse steden. Alfabetisch

geordend op plaatsnaam.  [1960]
  
 4065.Lijsten houdende titels van boeken en artikelen betreffende het Nieuwe Testament.

  z.j.
  
 4066.Lijst houdende aanvragen voor de vastenactie, ontvangen tussen 1 september 1967

en 1 januari 1968. Met kanttekeningen.  1968
  
 4067.Stukken betreffende het congres "Het apostolaat van de Christen in de wereld".

  1953
  
 4068.Programmateksten van radiocauserieën van mr. A.A.W. Diepenbrock, gehouden

voor de KRO-radio.  1954-1961
  
 4069.Brief van G. Vranken aan H.L.M. Divendal over de Katholieke Volkshogeschool te

Oslo (Noorwegen). Met bijlagen.  1950
  
 4070.Circulaire "Pastorale Brieven 7" van de Actie voor God, uitgegeven in opdracht van

de Nederlandse bisschoppen. Met bijlagen.  1970
  
 4071.Brief van H. Divendal aan H.J. Kooyman, pastoor te Oegstgeest, over de

inventarisatie van werkzaamheden in de Sint Willibrordusparochie te Oegstgeest.
Met bijlagen.  1970

  
 4072.Rapport van accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening van

de Stichting Katholieke Actie van het aartsbisdom Utrecht over 1961. Met bijlagen.
  1962

  
 4073.Rapport van accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening van

de Stichting Katholieke Actie van het aartsbisdom Utrecht over 1963. Met bijlagen.
  1964

  
 4074.Rapport van accountantskantoor F.C.A. Rimmelzwaan inzake de jaarrekening van

de Stichting Katholieke Actie van het aartsbisdom Utrecht over 1962. Met bijlage.
  1963

  
 4075.Stukken betreffende het jaarprogramma 1952-1953.  1953
  
 4076.Stukken betreffende de pastoriegesprekken in het bisdom 's-Hertogenbosch inzake

de biecht.  1963
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C).  1966-1967
 4077.Stukken betreffende het Information Documentation on the Conciliar Church (IDO-  
 4078.Circulaire van de Utrechtse KA, houdende de verlies- en winstrekening over 1960.

  1961
  
 4079.Circulaire van de Utrechtse KA, houdende een financieel verslag over 1963.  1964
  
 4080.Verhandeling "Le problème missionaire en Israel" van N.D. Stiassny. Met

kanttekening.  1954
  
 4081.Verhandeling "L'oeuvre Saint Jacques l'Apôtre" van [A. Vergani]. Met

kanttekeningen.  1956
  
 4082.Verhandeling "Die Katholischen Niederlande" van PINK. Met bijlagen en

kanttekeningen.  1971
  
 4083.Verhandeling "Symposium d'évêques d'Europe" van H.L.M. Divendal. Met bijlagen.

  1967
  
 4084.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het directorium van de KA.

  1947
  
 4085.Redevoering "Nederland-Rome, wederzijdse groepsbeelden en

toekomstperspektief" van dr. W. Goddijn OFM, uitgesproken bij de jaarvergadering
SWV (?) van 6 november.  1969

  
 4086.Verhandeling "Das katholische Leben in Holland" van dr.ir. F.P.A. Tellegen. Met

bijlage.  z.j.
  
 4087.Lijst houdende titels van boeken inzake het katholicisme, vermeld in enige

buitenlandse tijdschriften gedurende juli tot en met december 1952.  1953
  
 4088.Stukken betreffende het themanummer "Onrust in de zielzorg" van het tijdschrift

#Actio Catholica#. Met kanttekeningen.  1951
  
 4089.Circulaires "De Ecclesia-beweging" en "Richtlijnen voor groepsleiders van de

Ecclesia-groepen" van (onbekend).  z.j.
  
 4090.Redevoering van paus Pius XII, uitgesproken voor de jongeren van de KA op 12

september.  1948
  
 4091.Stukken betreffende het Militair Pastoraal Centrum.  z.j.
  
 4092.Stukken betreffende het parochieel overleg en de parochieraad in het bisdom 's-

Hertogenbosch.  [1963]
  
 4093.Correspondentie met Unum Omnes.  1960-1961
  
 4094.Stukken betreffende de financiële gesteldheid van Unum Omnes.  1957
  
 4095.Verslagen van priesterbijeenkomsten te Sittard. Met bijlagen.  1961-1962
  
 4096.Verslagen van de bijeenkomsten pastoraaljaar religieuzen te Nijmegen.  1959
  
 4097.Verslagen van priesterbijeenkomsten ten huize van pastoor J. van Renswoude te

Arnhem.  1959-1961
  
 4098.Verslagen van de bijeenkomsten van het Nederlands Pastoraal Instituut.  1959
  
 4099.Verslagen van priestervergaderingen ten huize van pastoor dr. L. de Gruyter te

Eindhoven.  1959-1961
  
 4100.Verslagen van priesterbijeenkomsten te Sittard.  1959-1964
  
 4101.Verslagen van priesterbijeenkomsten ten huize van de familie Rijnbout te Utrecht.

  1959-1964
  
 4102.Verslagen van priesterbijeenkomsten te Haarlem en Heemstede.  1959-1964
  
 4103.Verslagen van de priesterbijeenkomsten ten huize van pastoor dr. L. de Gruyter te

Eindhoven. Met bijlagen.  1959-1964
  
 4104.Verslagen van bijeenkomsten van het Nederlands Pastoraal Instituut.  1959-1960
  
 4105.Verslagen van de priesterbijeenkomsten ten huize van pastoor H.J.P. Raken te

Arnhem.  1959
  
 4106.Verslagen van priestervergaderingen ten huize van pastoor dr. L. de Gruijter te

Eindhoven.  1961-1964
  
 4107.Circulaire van mr. L.C. Baas, houdende een uitnodiging voor de bijeenkomst van de

priestervergadering ten huize van pastoor dr. L. de Gruijter in Eindhoven. Met
bijlage.  1959
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 4108.Verslagen van vergaderingen van pastoraal-theologen te 's-Hertogenbosch.
  1959-1961

  
 4109.Verslagen van de priesterbijeenkomsten ten huize van de familie Rijnbout te

Utrecht.  1961-1964
  
 4110.Verslagen van priesterbijeenkomsten in Hotel Brinkman te Haarlem.  1961-1964
  
 4111.Verslagen van priestervergaderingen in het Oranjehotel te Sittard.  1959-1961,

1963-1964
  
 4112.Verslagen van de priesterbijeenkomsten ten huize van de familie Van Ratingen te

Utrecht.  1959
  
 4113.Stukken betreffende verslagen van besprekingen van bedrijfsaalmoezeniers te 's-

Hertogenbosch.  1959
  
 4114.Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Gymnastiekbond, de Nederlandse

Katholieke Sportbond in het bisdom Haarlem en de RK Haagse Turnkring.
  1946-1958

  
 4115.Correspondentie met Unum Omnes.  1955-1960
  
 4116.Lijsten houdende aanvragen voor de bisschoppelijke vastenactie vanuit Azië,

Oceanië en Europa.  [1970]
  
 4117.Lijsten houdende aanvragen voor de bisschoppelijke vastenactie vanuit Afrika.

  [1970]
  
 4118.Lijsten houdende aanvragen voor de bisschoppelijke vastenactie vanuit Latijns

Amerika.  [1970]
  
 4119.Lijsten houdende aanvragen om steun aan de bisschoppelijke vastenactie.  [1970]
  
 4120.Lijsten houdende aanvragen om steun aan de Bisschoppelijke Vastenactie.  [1969]
  
 4121.Brieven en circulaires van het Katholiek Archief te Antwerpen (België) aan de

redactie van #Katholiek Archief#.  1968
  
 4122.Brieven aan de bisschoppelijke vastenactie, houdende verzoeken om geldelijke

bijstand voor ontwikkelingsprojecten.  1967-1969
  
 4123.Verhandelingen van diverse personen ten behoeve van het documentatiebulletin nr.

3 van de Werkgroep 2000 te Amersfoort.  1968
  
 4124.Lijsten van het KASKI, houdende statistieke gegevens over priesters in en buiten

Nederland. Met bijlage.  1966
  
 4125.Verslag van de Salzburger Diozesansynode.  1968
  
 4126.Nota "Katholieke Actie in Nederland; wat deden de diocesane afdelingen door het

landelijk secretariaat?" (Mededelingen II van de landelijke leiding).  1948
  
 4127.Nota "Katholieke Actie in Nederland; wat deden de diocesane afdelingen door het

landelijk secretariaat?" (Mededelingen III van de landelijke leiding).  1948
  
 4128.Verhandeling "Samenvatting van de reacties op het rapport huwelijk en gezin

benevens reflecties van de eind-commissie" van prof.dr. E. Schillebeeckx, dr. T.
Beemer, dr. F.J.A. Huigen, mr.drs. C.J. Straven. Met bijlage.  1963

  
 4129.Stukken betreffende het parochie-overleg te Hengelo.  1963-1964
  
 4130.Stukken betreffende preekexperimenten te Eindhoven.  [1962]
  
 4131.Stukken betreffende adventspreken in Arnhem en Velp.  [1962]
  
 4132.Stukken betreffende de plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie van de

Nederlandse Kerkprovincie op 9, 10 en 11 april.  1969
  
 4133.Stukken betreffende de beroepskerstening van onderwijzers.  1958-1960
  
 4134.Artikelen van mr. A.A.W. Diepenbrock inzake het gezinsleven uit #Sursum Corda#.

  1961-1962
  
 4135.Kaartsysteem houdende lijsten met namen van postbusinzenders.  z.j.
  
 4136.Nota van het katholiek comité van Actie voor God inzake de werkzaamheden in

1937.  [1938]
  
 4137.Statuten van de Stichting Landelijk Centrum. Met bijlagen.  z.j.
  
 4138.Stukken betreffende de gespreksdag van dr.ir. F.P.A. Tellegen over

afhankelijkheidsvormen in het lekenapostolaat van de hiërarchie, gehouden op 26
februari.  1960
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 4139.Stukken betreffende de bijeenkomst van de federatieve bestuursraad van de KA van

17 december.  1958
  
 4140.Rapport voor een te houden congres voor Lekenapostolaat in Nederland in

november.  1958
  
 4141.Verhandeling "Overzicht van de structuur en de groei van de Katholieke Actie in

Nederland" van (onbekend).  1958
  
 4142.Stukken betreffende het congres voor Lekenapostolaat te Breda op 24 en 25

september.  1959
  
 4143.Circulaires houdende afschriften van persberichten over de eerste, tweede en derde

aflevering van #Ruimte#.  1959
  
 4144.Stukken betreffende Maria-devotieplaatsen in Nederland.  1916-1943
  
 4145.Systeemkaarten houdende informatie betreffende aanvragen om steun voor de

bisschoppelijke vastenactie. Met bijlagen.  1967
  
 4146.Correspondentie van Actie voor God inzake de boeken #De kleine triptiek# van dr.

N. van Doornik, #Het katholiek geloof# van dr. I. Klug en andere boeken en
brochures uitgegeven door de Actie voor God.  1950

  
 4147.Correspondentie van H.L.M. Divendal met diverse personen en instellingen.

Alfabetisch geordend.  1949-1953
  
 4148.Circulaire "Enkele aantekeningen betreffende structuurwijziging Sursum Corda"

van mr. A.A.W. Diepenbrock, T. van Vugt en H.L.M. Divendal. Met bijlagen.  [1961]
  
 4149.Circulaires houdende gegevens over diverse katholieke verenigingen in Nederland.

  [1950]
  
 4150.Verslag van de werkzaamheden van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad

over 1961.  1962
  
 4151.Redevoering van drs. J.A.M.H. Damoiseaux, directeur van het KASKI, gehouden op

de bijeenkomst van het Katholiek Maatschappelijk Beraad van 6 juli.  1960
  
 4152.Verslagen van de werkzaamheden van het NPI. Met bijlagen.  1958-1963
  
 4153.Akte van oprichting van de Stichting Diocesaan Centrum in het bisdom Rotterdam.

Met bijlagen.  1962
  
 4154.Stukken betreffende het conflict tussen de KRO en de Bond zonder Naam.  1963
  
 4155.Stukken betreffende de retraite voor huismoeders van de parochie Christus Koning

te Rotterdam-Noord, gegeven door de Redemptoristen van 13 tot en met 16 mei.
  1947

  
 4156.Redevoering van prof.dr. A. Steger, voorzitter van het katholiek comité van de Actie

voor God, gehouden op de jaarvergadering van 6 januari.  1938
  
 4157.Correspondentie tussen H.L.M. Divendal en Uitgeverij Urbi et Orbi.  1948
  
 4158.Correspondentie tussen H.L.M. Divendal en Uitgeverij De Fontein. Met bijlagen.

  [1950]
  
 4159.Correspondentie tussen de redactie van #Sursum Corda# en NV Gebroeders Zomer

& Keuning's Uitgeversmaatschappij.  1948-1949
  
 4160.Brief van G. Mosmans Zoon, uitgever en boekhandel, aan de redactie van #Sursum

Corda# over de bespreking van enige publicaties van eerstgenoemde in dat blad.
  1948

  
 4161.Brieven van Uitgeverij De Koepel aan de redactie van #Sursum Corda#. Met bijlage.

  1948-1949
  
 4162.Brieven van J.H. Gottmer, uitgever, aan de redactie van #Sursum Corda#. Met

bijlagen.  1948
  
 4163.Correspondentie tussen Uitgeverij Het Spectrum en de redactie van #Sursum

Corda#.  1949-1950
  
 4164.Brieven van diverse uitgeverijen aan de redactie van #Sursum Corda#.  1949-1953
  
 4165.Interview van F. Fesquet met kardinaal Suenens uit #Le Monde# van 11 mei.  1970
  
 4166.Lijst houdende namen van instellingen die op de katernen zijn geabonneerd.  1967
  
 4167.Verhandeling "Die Christen und der Krieg in Vietnam; ein Memorandum Deutscher

Katholiken" van de Bensbergen Kreis.  [1968]
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 4168.Herderlijk schrijven "Mislukking of welslagen van Latijns Amerika" van mgr. M.
Larrain Errazuriz, bisschop van Talca (Chile) en voorzitter van de Celam (?).  z.j.

  
 4169.Verhandeling "Het menselijk leven in onze dagen" van het Noord-Amerikaanse

episcopaat, gepubliceerd bij gelegenheid van hun jaarlijkse vergadering in
Washington DC (USA) op 15 november. Met kanttekeningen.  1968

  
 4170.Verhandeling "Chile, wil tot bestaan. De nationale gemeenschap en de katholieke

kerk in Chile" van de permanente commissie van de bisschoppen van Chile. Met
kanttekeningen.  [1968]

  
 4171.Verhandeling "Mensen en volken ontmoeten elkaar" van drs. M.A. Thung.  [1964]
  
 4172.Redevoering "Manifesto to the white Christian Churches and the Jewish

synagogues in the United States of America and all other racist institutions" van J.
Forman, gehouden op de National Black Economie Development Conference in
Detroit (Michigan-USA) op 26 april.  1969

  
 4173.Artikel "Il doppio no di Paolo VI" van C. Falconi uit #Espresso# van 2 juli. Met

aantekeningen.  1967
  
 4174.Redevoering "Die Mitverantwortung in der Kirche", gehouden door kardinaal

Suenens op 22 oktober. Met bijlagen.  1968
  
 4175.Stukken betreffende de Katholieke Centrale Vereniging van Geestelijke

Volksgezondheid.  1965-1966
  
 4176.Stukken betreffende de Stichting GEA te Amersfoort, waarin De Horstink en andere

organisaties samen een werkpand exploiteren.  1965-1967
  
 4177.Stukken betreffende de Paters Passionisten te Mook.  1965-1966
  
 4178.Stukken betreffende de brochure reeks "Die Kerk Tegenwoordig", uitgegeven door

#Kruispunt#.  1965-1966
  
 4179.Stukken betreffende de studiegroep van het communisme en de cursus

Communisme van De Horstink.  1962-1965
  
 4180.Stukken betreffende de Sint Adelbertvereniging.  1958-1961
  
 4181.Verhandeling "Memorandum sur la situation et les perspectives du mouvement

syndical d'inspiration chrétienne" van (onbekend).  z.j.
  
 4182.Verhandeling "Die Entwicklung des Schemas "De Ecclesia"" van prof.dr. J.

Ratzinger.  1964
  
 4183.Circulaire "Divine word news service" van R.M. Wiltgen SVD.  1964
  
 4184.Stukken betreffende het tijdschrift #Ruimte#.  1959
  
 4185.Stukken betreffende het Tweede Vaticaans Concilie. Met kanttekeningen.  1965
  
 4186.Correspondentie tussen H.L.M. Divendal en Drukkerij Ten Hagen NV. Met bijlagen.

  1962-1963
  
 4187.Stukken betreffende de pastorale vernieuwing.  [1963]
  
 4188.Verhandeling "Mededelingen van het secretariaat van de 'Actie voor God'" van

(onbekend). Met kanttekeningen.  1954
  
 4189.Stukken betreffende de actie van de concilie-postbussen.  1966
  
 4190.Circulaire "De pastorale zorg in het bijzonder gezins- en jeugdwerk" van de

Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezins- en Jeugdwerk. Met bijlagen.
  1965

  
 4191.Verhandeling "Le concile pastoral des Pays-Bas" van R.P.W. Goddijn OFM.  1968
  
 4192.Redevoering van kardinaal B.J. Alfrink, gehouden bij de opening van de vierde

algemene vergadering van het Pastoraal Concilie op 9 april. Met kanttekeningen.
  1969

  
 4193.Programmatekst van het televisie-programma "Bisschof Bekkers-Reformator aus

Brabant", uitgezonden door Südwestfunk, Kirchenfunk (Duitsland). Met bijlagen.
  1968

  
 4194.Stukken betreffende de bisschoppelijke vastenactie.  1962
  
 4195.Redevoering "De kerk en haar toekomst" van kardinaal B.J. Alfrink, gehouden op

het symposium van de universiteit van Villenova (USA) op 18 juni.  1973
  
 4196.Circulaire van M. Smits van Waesberghe SJ inzake het godsdienstig tijdschrift

#Jonge Kerk#.  z.j.
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 4197.Circulaire van het gezinsapostolaat Cor Domini inzake de werkzaamheden van dat
gezinsapostolaat. Met kanttekeningen en bijlagen.  1965

  
 4198.Brief van A.T. Brouwer aan pater J.T. Nelis inzake de financiële positie van het KBS

(?).  1969
  
 4199.Verslag van de vijfde vergadering van de diocesane pastorale raad in het bisdom

Roermond op 29 januari. Met bijlagen.  1972
  
 4200.Stukken betreffende het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie.

  1970
  
 4201.Stukken betreffende het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).  1970
  
 4202.Correspondentie tussen mr. L.C. Baas en kardinaal B.J. Alfrink. Met bijlagen.

  1966-1967
  
 4203.Stichtingsakte van de Stichting Landelijk Centrum.  1966
  
 4204.Stukken betreffende de vastenacties.  1969
  
 4205.Verslag van de vergadering van de katholieken die betrokken zijn bij bestaande of

in oprichting zijnde SOS-diensten. Met bijlage.  1961
  
 4206.Stukken betreffende de Stichting Nederlandse Priester Religieuzen (SNPR).

  1968-1969
  
 4207.Stukken betreffende de vernieuwing van de Diocesane Pastoraal.  1962-1963
  
 4208.Stukken betreffende de #Pastorale Gids#.  1971
  
 4209.Stukken betreffende de publicaties #Oriëntatie# en #Oriëntatie-geknipt voor U#.

  1971
  
 4210.Circulaire van de werkgroep Afschaffing Apartheidspolitiek Vrouw.  1966
  
 4211.Verslag van de vergadering van het priesterberaad Gilze-Zuid op 10 september. Met

bijlagen en kanttekeningen.  1969
  
 4212.Brieven van Stichting De Nieuwe Weg aan H.L.M. Divendal.  1961-1962
  
 4213.Stukken betreffende de #Misereorkrant#.  [1960]
  
 4214.Statuten van de Stichting Landelijke Katholieke Actie.  z.j.
  
 4215.Correspondentie van het landelijk secretariaat met diverse personen en

instellingen.  1948
  
 4216.Brief van het Franse reisbureau Vacances Voyages aan dr.ir. F.P.A. Tellegen over

pelgrimtochten naar bedevaartsoorden. Met bijlagen.  1953
  
 4217.Artikel "Volkshochschulgesetz. Ja - aber das richtige!" van dr. H.A. Mertens uit

#Werk Hefte#, jrg. 4, oktober.  1950
  
 4218.Verslag van de zitting van het Nederlandse pastoraal concilie, gehouden van 4 tot

en met 7 januari.  1970
  
 4219.Rapport van (onbekend) inzake de plaats van de vrouw in de dienst van de kerk ten

behoeve van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland.  1965
  
 4220.Brief van mr. L.C. Baas aan H.L.M. Divendal over het verstoorde contact tussen

beide mannen. Met bijlagen.  1961
  
 4221.Agenda voor en verslag van de jaarprogram-commissie. Met bijlagen en

kanttekeningen.  1953
  
 4222.Correspondentie tussen mr. A.A.W. Diepenbrock en J. Buisman.  1962
  
 4223.Brief van kardinaal B.J. Alfrink aan H.L.M. Divendal over knipsels inzake

persreacties op het symposium van Noordwijkerhout. Met bijlagen.  1967
  
 4224.Circulaire van de Inspectie der Registratie en Successie te Utrecht aan de Stichting

Katholieke Actie inzake het onderzoek van rechtspersonen van algemeen nut
bedoeld in artikel 24 van de Successiewet 1956.  1967

  
 4225.Stukken betreffende het Apostolaat van de Toegestoken Hand.  1962
  
 4226.Circulaire van Pax Christi inzake de bedevaart naar Sint Jeroen te Noordwijk.  1952
  
 4227.Verslagen van vergaderingen van de commissie Spelling Eigennamen in het Oude

Testament van de Katholieke Bijbelstichting. Met bijlagen.  1964-1965
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

maandblad voor huwelijk en gezin.  1962
 4228.Brief van drs. B. van der Meer, adjunct-directeur van de Nederlandse Stichting voor

Statistiek, aan Uitgeverij P. Brand over het onderzoek inzake een katholiek
  
 4229.Verhandeling van (onbekend) over het geestelijk ambt van priester.  z.j.
  
 4230.Mutatielijsten houdende gegevens betreffende functies en adressen van

geestelijken.  z.j.
  
 4231.Circulaire van de Katholieke Bijbelstichting inzake richtlijnen voor het vertalen van

de Bijbel.  1968
  
 4232.Stukken betreffende de kerkenbouwzondagen.  1956-1959
  
 4233.Brieven aan Actie voor God, houdende toezeggingen en afmeldingen voor de

jaarvergadering van 14 november.  1956
  
 4234.Stukken betreffende het DO-C.  z.j.
  
 4235.Verhandeling "Reddend Christendom-jaarprogram 1947-1948 voor Katholiek

Nederland opgesteld in samenwerking van de Katholieke Actie, Standsorganisaties
Vrouwen- en Jeugdbeweging" van (onbekend).  [1948]

  
 4236.Stukken betreffende de Actie voor God.  [1960]
  
 4237.Verhandeling "Wat is Katholieke Actie" van het Geert Groote Genootschap

Verzendhuis Mariënburg. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 4238.Verhandeling "Reële kansen voor de dialoog tussen katholieken en niet-katholieken

over geboortenregeling en bevolkingsvraagstukken" van C.J. Straver.  z.j.
  
 4239.Stukken betreffende het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie.

  1967-1969
  
 4240.Stukken betreffende de KA Mannelijke Jeugd Bisdom Roermond.  1944-1946
  
 4241.Stukken betreffende de verhouding met het Katholiek Genootschap voor

Internationale Betrekkingen.  1962-1963
  
 4242.Brieven van H.J. van Santvoort aan drs. B. Evers. Met bijlage.  1958-1959
  
 4243.Rapporten van de KA in het bisdom Haarlem.  1959
  
 4244.Ingekomen brieven bij de KA in het bisdom Haarlem.  1958-1959
  
 4245.Stukken betreffende de Actie voor God.  z.j.
  
 4246.Stukken betreffende de 82ste Duitse Katholiekendagen, gehouden te Essen op 4 tot

en met 8 september.  1968
  
 4247.Redevoering van mgr. N.L.A. Ammerlaan, vicaris-generaal van het bisdom Haarlem,

inzake de kerkenbouw in dat bisdom, gehouden bij een bijeenkomst van de
katholieke pers. Met bijlagen.  z.j.

  
 4248.Circulaire "Persconferentie St. Willibrordvereniging" van het KASKI.  z.j.
  
 4249.Programmatekst van de radiocauserie "Vrolijkheid en huwelijk" van mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgezonden door de KRO-radio op 7 november.  1952
  
 4250.Statuten van de Stichting Katholiek Genootschap voor Internationale Betrekkingen.

  1961
  
 4251.Programmatekst van de radiocauserie "Een genoeglijk kwartiertje en vijf minuten

ernst", gehouden door mr. A.A.W. Diepenbrock en uitgezonden door de KRO-radio
op 25 februari.  1940

  
 4252.Stukken betreffende de derde plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie van

de Nederlandse Kerkprovincie, gehouden op 5 tot en met 8 januari 1969.  1968-1969
  
 4253.Ingekomen brieven bij de bisschoppelijke vastenactie Nederland, houdende

verzoeken om financiële hulp.  1968
  
 4254.Lijsten houdende gegevens betreffende verzoeken naar financiële hulp van de

bisschoppelijke vastenactie voor ontwikkelingsprojecten.  1968
  
 4255.Stukken betreffende afgewezen en reeds behandelde verzoeken om financiële hulp

uit de bisschoppelijke vastenactie voor ontwikkelingsprojecten.  1968
  
 4256.Verslagen van priestergesprekken in diverse dekenaten.  [1966]
  
 4257.Stukken betreffende de werkzaamheden van aalmoezeniers in de niet-katholieke

ziekenhuizen.  1963
  
 4258.Brieven van M.J. Hendriks. Met bijlagen.  1954-1955
  
 4259.Stukken betreffende het Oriëntatie-centrum voor Kerkelijke Roepingen.  1966
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 4260.Ingekomen brieven bij H. Wortelboer, samensteller van het KRO televisie-
programma "Verklaar U nader", inzake die televisie-serie.  1967

  
 4261.Circulaire van A.E. van Rantwijk, secretaris van de Federatie van Nederlandse

Journalisten, aan de leden van de NJK, de KNJK en de PCJK inzake de herziening
van de structuur van de journalistenorganisaties. Met bijlagen.  1967

  
 4262.Brieven van het Oriëntatie Centrum voor Kerkelijke Roepingen aan de redactie van

#De Hoeksteen#. Met bijlage.  1966-1967
  
 4263.Stukken betreffende de cinemagesprekken, georganiseerd door de Actie voor God.

Met bijlagen.  1958-1964
  
 4264.Verhandeling "Herinneringen" van J. Deutz van Lennep en T. van Berkhout.  1955
  
 4265.Programmateksten van radiocauserieën van mr. A.A.W. Diepenbrock, uitgezonden

door KRO-radio. Met bijlagen.  1963
  
 4266.Verhandeling "Enkele voorstellen ter uitwerking van het program der RK Vereniging

Nazareth" van J. Fenstra.  1945
  
 4267.Verhandeling "Plan voor Katholieke Actie speciaal gericht tot anders denkenden in

indirecten vorm" van (onbekend).  z.j.
  
 4268.Correspondentie tussen H. Muijs en H.L.M. Divendal. Met bijlagen.  1945-1946
  
 4269.Stukken betreffende het Archief van de Kerken.  1966-1974
  
 4270.Stukken betreffende de Jongerengroep Couturierkring.  1962-1964
  
 4271.Stukken betreffende de Association Unité Chrétienne.  1959
  
 4272.Correspondentie gevoerd door H.J. van Santvoort betreffende het Katholiek

Archief. Met bijlagen.  1959
  
 4273.Circulaire "Redactionele beschouwing over Sursum Corda" van (onbekend).  z.j.
  
 4274.Voorlopig rapport "Godsdienstige verkondiging door de KRO in de jaren 1963 en

1964" van mr.drs. C.J. Straver.  1964
  
 4275.Inaugurele Rede "Het professioneel karakter van het geestelijk ambt" van dr. O.

Schreuder, gehouden bij diens ambtsaanvaarding als lector in de godsdienst- en
pastoraal-sociologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op 13 november.
  1964

  
 4276.Stukken betreffende godsdienstige uitzendingen van de KRO-radio en televisie.

  1965-1966
  
 4277.Circulaire van mr. L.C. Baas en H.J. van Santvoort aan kardinaal M. Roy inzake het

Derde Wereldcongres voor Lekenapostolaat van 11 tot en met 18 oktober.  1967
  
 4278.Circulaire van M.H.C. Vendrik aan de leden van de Nederlandse delegatie naar het

Derde Wereldcongres voor Lekenapostolaat inzake een evaluatie van genoemd
congres. Met bijlagen.  1968

  
 4279.Agenda voor het Derde Wereldcongres voor Lekenapostolaat, gehouden op 11 tot

en met 18 oktober.  1967
  
 4280.Stukken betreffende het Derde Wereldcongres voor Lekenapostolaat, gehouden van

11 tot en met 18 oktober 1967.  1967-1968
  
 4281.Redevoering van prof.dr. A. Steger, voorzitter van het Katholiek Comité van de

Actie voor God, gehouden op de jaarvergadering van 6 januari.  1938
  
 4282.Circulaires van de Actie voor God, houdende reacties op het boek #Het katholieke

geloof# van dr. I. Klug. Met bijlage.  1939
  
 4283.Voordracht "Methoden en middelen van bestrijding van het christelijk huwelijk en

gezin" van G.A.H. Groothuis, moderator van het Sint Bonifacius-Lyceum te Utrecht,
gehouden op 29 augustus.  z.j.

  
 4284.Circulaire van mr. A.A.W. Diepenbrock inzake de ontbinding van het Katholiek

Comité van de Actie voor God.  1941
  
 4285.Rapport van de Actie voor God inzake de enquête gehouden in de Gemeentelijke

Openbare Leeszalen. Met bijlagen.  1938
  
 4286.Verslag van de tweede vergadering van afdeling VI van de Nederlandse Katholieke

Schoolraad van 4 juni. Met bijlagen.  1966
  
 4287.Stukken betreffende de Couturierkring te Haarlem.  1964-1965
  
 4288.Verslagen van zittingen van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse

Kerkprovincie.  z.j.
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 4289.Stukken betreffende een reeks documentaires gewijd aan de katholiek in de

moderne wereld en uitgezonden door de televisiedienst van de KRO.  1959-1960
  
 4290.Stukken betreffende de Nederlandse Commissie voor Liturgie.  1965-1966
  
 4291.Stukken betreffende de financiële gesteldheid van de Actie voor God en de KA.

  1966-1970
  
 4292.Verslag van de tweede bijeenkomst van Regionale Contactpersonen van Open Kerk

te Utrecht van 17 februari.  1973
  
 4293.Stukken betreffende #Het Gezinsblad#.  1962
  
 4294.Circulaire "Utrechtse Katholieke Actie Werkplan 1964" van (onbekend).  [1963]
  
 4295.Stukken betreffende pastoriegesprekken in het bisdom 's-Hertogenbosch.  1963
  
 4296.Lijst houdende namen en adressen van aalmoezeniers van het woonwagenwerk in

Nederland. Met kanttekeningen.  1965
  
 4297.Verhandeling "Enkele hypothesen over het Nederlands katholicisme en een collage

van toekomstvoorspellingen" van dr. W. Goddijn OFM.  1972
  
 4298.Circulaire "Taak van de 'bisschoppelijke commissaris'" van (onbekend).  z.j.
  
 4299.Verhandeling "Einige Hypothesen zum Niederländischen Katholizismus und eine

Collage van Zukunftprognosen" van [dr. W. Goddijn OFM]. Met kanttekeningen en
aantekeningen.  [1972]

  
 4300.Verhandeling "Was geschieht in Holland. Vom Sinn des Pastoralkonzils" van P.R.

Cornelissen. Met kanttekeningen.  1967
  
 4301.Artikel "Auseinandersetzung um die 'Katholische Aktion'" van (onbekend) uit

#Orientierung#, nr. 12/13.  1948
  
 4302.Redevoering van kardinaal B.J. Alfrink inzake de kerkopbouwzondag, gehouden

tijdens de persconferentie van 1 februari.  1972
  
 4303.Verhandeling "De ondergrondse kerk in Amerika" van R. Adolfs. Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 4304.Stukken betreffende de bijeenkomst van de Couturierkring tijdens de Internationale

Gebedsweek, gehouden van 18 tot en met 25 januari.  1963
  
 4305.Artikel "Die Kunst der Vorausschau" van B. de Jouvenel uit #Politica#, nr. 34.  1967
  
 4306.Verhandeling "Technology and man's future" van H. Ozbekhan.  1966
  
 4307.Verhandeling "Die technische Prognostik als Bestandteil einer allgemeinen

Wissenschaft der Prognose" van W.A. Lissitschkin.  1967
  
 4308.Artikelen houdende samenvattingen van verhandelingen betreffende technische

ethische zaken.  [1966]
  
 4309.Stukken betreffende de gespreksdagen in De Horstink, georganiseerd door het

Landelijk Centrum voor Katholieke Actie. Met kanttekeningen.  1958-1960
  
 4310.Verslagboek "Hoe groeit in menselijk samenzijn de kerk" van het Nationaal Congres

voor Lekenapostolaat van 24 en 25 september.  1959
  
 4311.Stukken betreffende de commissie Welvaart en de commissie Communisme.  1962
  
 4312.Stukken betreffende de Apostolische Constitutie, uitgevaardigd door paus Pius XII,

inzake de Mariacongregaties en haar verhouding tot de KA.  1948
  
 4313.Brochuretekst van drs. J.C. Dekkers betreffende het Pastoraal Concilie. Met

bijlagen.  1961
  
 4314.Agenda voor en verslag van de bijeenkomst van de federatieve bestuursraad van de

KA van 17 december. Met bijlagen.  1958
  
 4315.Agenda voor de bestuursvergadering van de Actie voor God van 24 juli.  1958
  
 4316.Redevoering "Opnieuw de Actie 'Voor God'" van mr. A.A.W. Diepenbrock.  z.j.
  
 4317.Openingsrede van dr. F. Houben inzake de Actie voor God.  z.j.
  
 4318.Stukken betreffende de kerkopbouwzondag.  1971
  
 4319.Agenda's voor bestuursvergaderingen van Actie voor God. Met kanttekeningen.  z.j.
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

het Concilie.  1968
 4320.Brief van mr. J. van der Hoeven, particulier secretaris van Hare Majesteit de

Koningin, aan H. Divendal, secretaris van het Pastoraal Concilie van de
Nederlandse Kerkprovincie, over toezending van informatiemateriaal betreffende

  
 4321.Verhandeling "Gebedspedagogiek" van (onbekend).  z.j.
  
 4322.Stukken betreffende het literatuurproject Exodus.  1962
  
 4323.Stukken betreffende het bisschoppensymposium in Chur (Zwitserland).  1969
  
 4324.Circulaires van de bisschoppelijke vastenactie.  1969
  
 4325.Stukken betreffende het Onderzoek 80%, een onderzoek betreffende

geloofsbeleving.  1961
  
 4326.Stukken betreffende het parochieoverleg in diverse parochies.  1962
  
 4327.Correspondentie van het secretariaat van de KA.  1961-1962
  
 4328.Stukken betreffende de literatuurbijeenkomst "Gedicht en religiositeit" van 19

maart.  1963
  
 4329.Verslag van het literatuurproject van 28 november inzake het boek #De meiden# van

J. Genet.  1962
  
 4330.Verslag van de bespreking van de DUS van 25 mei.  1962
  
 4331.Verslag van het gesprek tussen vertegenwoordigers van het Instituut tot

Voorlichting in de Zielzorg en de KA van 22 maart.  1962
  
 4332.Stukken betreffende de gesprekken betreffende experiment in de prediking.  1962
  
 4333.Stukken betreffende de brochure bestemd voor het Pastoraal Concilie van de

Nederlandse Kerkprovincie.  1962
  
 4334.Lesschema's ter voorbereiding op het Pastoraal Concilie van de Nederlandse

Kerkprovincie van 16 tot en met 23 september.  1962
  
 4335.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Amersfoort en de Stichting Rooms-

Katholieke Volksuniversiteit Cultuka.  1957-1963
  
 4336.Verslagen van de priesterbijeenkomsten te Heemstede.  1959-1960
  
 4337.Stukken betreffende de Welvaart-commissie.  1962
  
 4338.Stukken betreffende de Couturierkring.  1960
  
 4339.Stukken betreffende Unum Omnes, conseil van de Internationale Federatie van

Katholieke Actie voor Mannen.  1960
  
 4340.Brief van het kerkbestuur van de parochie Heilige Joseph te Utrecht aan mr. A.A.W.

Diepenbrock over de organisatie van lijdensoverwegingen voor katholieke en
reformatorische christenen tijdens de vastentijd. Met bijlagen.  1961

  
 4341.Circulaires van de redactie #Pastorale Gids# inzake informatie over zielzorg.  [1965]
  
 4342.Verhandeling "De situatie van de Katholieke Kerk in de Hongaarse Volksrepubliek"

van (onbekend). Met bijlagen.  1951
  
 4343.Nota "Enkele aantekeningen bij de sociaal-kerkelijke problematiek van de

afzonderlijke bisdommen der Nederlandse kerkprovincie" van het KASKI en de Sint
Willibrord Vereniging.  1958

  
 4344.Verhandelingen van diverse auteurs betreffende de politieke en godsdienstige

situatie in Joegoslavië.  1948
  
 4345.Circulaire van mr. A.A.W. Diepenbrock aan de redactie van #Sursum Corda# inzake

een aantal concept-artikelen over Reddend Christendom. Met bijlagen.  1947
  
 4346.Dictaten van de lessen van de verloofdencursus.  z.j.
  
 4347.Brief van mgr. L.M. de Bazelaire, aartsbisschop van Chambéry (Frankrijk), aan een

jonge priester over de KA.  z.j.
  
 4348.Circulaire van A.M. Bergen, voorzitter van de Katholieke Nationale Bond voor

EHBO, inzake loten voor de Actie voor God.  1954
  
 4349.Stukken betreffende de commissie Pastoraal en Katechese.  1964
  
 4350.Brieven van de parochie Sint Barnabas te Haastrecht aan H.L.M. Divendal.  1957
  
 4351.Stukken betreffende De Horstink.  1959
  
 4352.Verhandeling "Eerste biecht" van dr. N. Snijders-Oomen.  1959-1960
  
 4353.Stukken betreffende de verhandeling "Eerste biecht" van dr. N. Snijders-Oomen.

  1959-1960
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 4354.Nota "Een jaar Katholieke Actie 1946" van de diocesane secretariaten.  [1947]
  
 4355.Stukken betreffende de Vereniging voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering ten

behoeve van personen in dienst van katholiek-maatschappelijke instellingen.  1958
  
 4356.Stukken betreffende de financiële gesteldheid van De Horstink.  [1948]
  
 4357.Stukken betreffende De Horstink.  1958
  
 4358.Stukken betreffende het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

afdeling Jeugdvorming en Volksontwikkeling, onderafdeling Volksontwikkeling.
  [1950]

  
 4359.Agenda voor de bijeenkomst van de directeuren van de KA van 23 november en van

de bijeenkomst van de landelijke leiding van 24 november. Met bijlagen.  1948
  
 4360.Nota "Vormingscentrum 'De Horstink' te Amersfoort" van het landelijk secretariaat.

  z.j.
  
 4361.Stukken betreffende de financiële gesteldheid van De Horstink.  1968
  
 4362.Verhandeling "Technisch denken en liturgisch leven" van V. Ayel FSC.  z.j.
  
 4363.Verhandeling "Der katholische Mann von heute. Seine Situation und sein Apostolat

in der Pfarrei" van G. Wagner. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 4364.Circulaire "Stijl in het volksleven, schema voor een werkbijeenkomst der K.A.

Leden" van (onbekend).  z.j.
  
 4365.Verhandeling "Eerste biecht" van dr. N. Snijders-Oomen. Met bijlagen.  1959
  
 4366.Stukken betreffende het communiekrantje #Komt kinderen# van M. Bellarminus.

  1956-1959
  
 4367.Artikel "Zes Haagse huisartsen stichten groepspraktijk" van J. Geraerdts uit #PS#

van 9 september. Met bijlage.  1967
  
 4368.Jaarverslag van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Met bijlage.  1968
  
 4369.Circulaires van de bisschoppelijke vastenactie Nederland houdende

dankbetuigingen. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 4370.Verslag van de 19de vergadering van de Pastoraal Concilie Commissie 9 van 1 juli.

  1969
  
 4371.Verslag van de vergadering van de Concilie-Raad van 7 juli.  1969
  
 4372.Circulaire "Interventie vertegenwoordigers andere kerken en

geloofsgemeenschappen bij ambtsrapport" van het Pastoraal Concilie van de
Nederlandse kerkprovincie. Met bijlage.  1970

  
 4373.Stukken betreffende reacties op de radiocauserie "Weduwe-zijn (2)" van mr. A.A.W.

Diepenbrock, uitgezonden door KRO-radio op 12 december.  1958-1961
  
 4374.Verslag van de vierde plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie van de

Nederlandse Kerkprovincie van 9 tot en met 11 april.  1969
  
 4375.Verhandeling "Gave van godsvrucht" van (onbekend).  z.j.
  
 4376.Verhandeling "Powers & duties of Holy Orders" van P. Winninger.  z.j.
  
 4377.Verhandelingen van (onbekend) betreffende de Bijbel.  [1942]
  
 4378.Correspondentie tussen J.M. Holthuysen en mgr. B.J. Alfrink, aartsbisschop van

Utrecht, inzake het ontbinden van het huwelijk van Holthuysen.  1965
  
 4379.Stukken betreffende de Opvoedingscursus voor Ouders.  [1946]
  
 4380.Stukken betreffende de liturgische werkgroep Mariënheuvel te Heemstede.  1972
  
 4381.Memorandum van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie aan de

pers, houdende informatie over persrecepties.  z.j.
  
 4382.Ledenlijst van de Landelijke Katholieke Raad voor Huwelijken en Gezinspastoraal

van Breda.  z.j.
  
 4383.Stukken betreffende het NPI.  [1970]
  
 4384.Stukken betreffende de bijbelwake in de Advent in de Pius-X parochie te Alkmaar.

  1963-1964
  
 4385.Verhandeling "Onkerkelijkheid" van (onbekend). Met bijlagen.  z.j.
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

gehouden ten huize van mgr. L. Rooyackers, vicaris-generaal van het bisdom, op 24
januari.  1962

 4386.Verslag van het gesprek over de organisatie van het diocees 's-Hertogenbosch,  
 4387.Brieven aan het secretariaat, houdende reacties op de Actie voor God.  1937-1939
  
 4388.Verhandelingen en artikelen betreffende wetenschappelijke en godsdienstige zaken

[bestemd voor DOC-bulletins].  1968
  
 4389.Stukken betreffende de zomereditie van #Het Vliegende Blad#. Met kanttekeningen.

  [1945]
  
 4390.Werkschema van de RK Centrale Voor Onze Gemobiliseerden (VOG).  z.j.
  
 4391.Stukken betreffende de feestelijke herdenking van de verschijning van de Heilige

Maagd aan de drie herderskinderen te Cova de Iria (Fatima-Portugal), gehouden op
12 en 13 mei.  1946

  
 4392.Statuten van het katholiek comité van de Actie voor God.  1938
  
 4393.Statuten van het katholiek comité van de Actie voor God.  [1938]
  
 4394.Agenda voor de vergadering van het stichtingsbestuur van De Horstink van 27

februari.  1961
  
 4395.Verslag van de bijeenkomst van het comité, dat door de commissie Voor God werd

aangewezen nader te beraadslagen over de stichting van een bureau, gehouden op
[25] mei.  [1938]

  
 4396.Stukken betreffende de financiële gesteldheid van De Horstink.  1955-1960
  
 4397.Brieven van mr. L.C. Baas en M.H.C. Vendrik, waarnemend directrice van De

Horstink, aan de leden van het stichtingsbestuur van De Horstink.  1961
  
 4398.Verhandeling "Een koloniale oorlog. Praatje in de rij" van mr. A.A.W. Diepenbrock.

  z.j.
  
 4399.Brief van D. Schipper van Kalken aan mr. A.A.W. Diepenbrock. Met bijlage.

  1961-1962
  
 4400.Verhandelingen "Landveroveren - volk veroveren" en "Sociale verdediging" van dr.

F. Ebert.  z.j.
  
 4401.Nota "Onze zorg voor de zieke medemens in een technische wereld" van de

werkgroep Humanisering Gezondheidszorg. Met bijlage.  [1968]
  
 4402.Verhandelingen "Ruimtelijke Ordening" van R. Schnür en "Paus Pius XII over

Arbeid en Beroep" van B. van Steenbergen. Met aantekeningen.  z.j.
  
 4403.Verhandelingen van (onbekend) betreffende de Morele Herbewapening, een

organisatie die de individuele bekering propageert.  z.j.
  
 4404.Stukken betreffende de brochure "Communisme of Christendom" van de KA.  1946,

z.j.
  
 4405.Kaartsysteem houdende namen en adressen van leraren van (onbekend). Met

aantekeningen.  1946
  
 4406.Brieven van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum. Met bijlagen.  1951
  
 4407.Brieven en artikelen van J. Frings en J. Keet.  [1956]
  
 4408.Lijsten houdende gegevens betreffende de #Vliegende Bladen#.  1955
  
 4409.Stukken betreffende de brochure "Paus krijgt Cadillac" van (onbekend).  z.j.
  
 4410.Verhandelingen betreffende de politieke toestand in Joego-Slavië.  z.j.
  
 4411.Rooster houdende gegevens betreffende werkzaamheden op De Horstink.  z.j.
  
 4412.Circulaire inzake de Nationale Paasloterij van 2 mei. Met kanttekeningen.  1953
  
 4413.Verhandeling "Leef je leven in de arbeid" van (onbekend). Met aantekening.  z.j.
  
 4414.Stukken betreffende de Stichting Vrienden van de Katholieke Universiteit van Lublin

(Joegoslavië).  1959
  
 4415.Stukken betreffende de KA in Portugal.  1954
  
 4416.Radiocauserieën van mr. A.A.W. Diepenbrock over diverse onderwerpen. Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 4417.Stukken betreffende het diocesaan centrum voor KA.  1960-1961
  
 4418.Agenda voor de vergadering van het dagelijks bestuur van de KA van 21 maart.

  1958
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 4419.Redevoering "Katholieke Actie" van (onbekend).  z.j.
  
 4420.Stukken betreffende het landelijk centrum.  1959-1960
  
 4421.Stukken betreffende #Sursum Corda#.  1957-1962
  
 4422.Stukken betreffende #Pro Deo#.  1963
  
 4423.Stukken betreffende het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie.

  1966
  
 4424.Correspondentie van het landelijk centrum met diverse personen en instellingen.

  1959
  
 4425.Redevoering van dr.ir. F.P.A. Tellegen, uitgesproken bij de inleiding van het

Katholieke Actie Congres.  z.j.
  
 4426.Redevoering van mr. L.C. Baas inzake de verwachtingen van leken ten aanzien van

het Oecumenisch Concilie, uitgesproken op het Nationaal Congres voor
Lekenapostolaat van 24 en 25 september. Met bijlage.  1959

  
 4427.Stukken betreffende het Nationaal Congres voor Lekenapostolaat van 24 en 25

september.  1959
  
 4428.Stukken betreffende de commissie Plasschaert.  [1959]
  
 4429.Verslagen van vergaderingen van de Katholieke Nationale Commissie voor

Huwelijksvoorlichting.  1961
  
 4430.Correspondentie van H.J. van Santvoort met diverse personen en instellingen.

  1961
  
 4431.Stukken betreffende de Actie voor God.  1954-1965
  
 4432.Jaarverslag van de werkzaamheden van de Federatie van Nederlandse Journalisten,

sectie Tijdschriftjournalisten. Met bijlage.  1960
  
 4433.Circulaire "Reddend Christendom" van het landelijk secretariaat.  1947
  
 4434.Verhandeling "De katholieke kerk in Polen vervolgd. Een smakeloos geschenk van

de Poolse legatie in 's-Gravenhage" van (onbekend).  z.j.
  
 4435.Verhandeling "Godsdienst en kerk in de Sovjet-Unie" van (onbekend). Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 4436.Verslag van de bijeenkomst van de ecclesiagroep in de parochie Tuindorp te

Eindhoven van 22 oktober.  1963
  
 4437.Stukken betreffende de Pastorele Cahiers.  1956-1960
  
 4438.Statuten van het katholiek comité van de Actie voor God. Met kanttekeningen.

  [1938]
  
 4439.Stukken betreffende de Fraction Internationale des Hommes Catholiques.  1961
  
 4440.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de KA van 10 april.  1958
  
 4441.Stukken betreffende het afscheid van dr.ir. F.P.A. Tellegen als voorzitter van de KA

in Nederland, gehouden op 18 juni.  1958
  
 4442.Stukken betreffende het rondetafelgesprek in De Horstink gehouden op 25

september.  1962
  
 4443.Lijst houdende namen van en gegevens betreffende bedrijfsaalmoezeniers. Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 4444.Stukken betreffende cinemagesprekken.  z.j.
  
 4445.Brief en circulaire van de brochurereeks "Una Sancta".  1964
  
 4446.Verhandeling "De dialoog" van M.D. Chenu.  z.j.
  
 4447.Verhandeling "Vrij zijn van vrees" van prof.dr. J.L.L. Aranguren.  z.j.
  
 4448.Gebed "Gebed en eenheid" van (onbekend). Met kanttekeningen.  z.j.
  
 4449.Brieven aan het Pastoraal Concilie van diverse personen en instellingen. Met

kanttekeningen.  1966
  
 4450.Stukken betreffende #De Hoeksteen#-reeks.  1964-1965
  
 4451.Stukken betreffende het hoofdbestuur van de Heilige Augustinusvereniging te

Haarlem.  1945
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 4452.Stukken betreffende de documentatiemap betreffende geweldloze weerbaarheid.
  z.j.

  
 4453.Verhandeling "Met brandende bezorgdheid...vredesarbeid en diplomatie van Kerk

en Pausen in onzen tijd van geloofsvervolging, burger- en wereldoorlogen" van
A.L.G.M. van Oorschot. Met bijlage.  1945-1946

  
 4454.Stukken betreffende de pastorale raad van het bisdom Haarlem.  1969
  
 4455.Nota "Memorandum over de organisatie van de kerkenbouw in het bisdom

Haarlem" van een commissie ad hoc van de bisschoppelijke situeringscommissie
van het bisdom Haarlem.  z.j.

  
 4456.Stukken betreffende de Apologetische Vereniging Petrus Canisius.  1941-1942
  
 4457.Lijsten houdende afkortingen van Nederlandse verenigingen.  z.j.
  
 4458.Nota van F.P.A. Tellegen inzake het individuele en sociaal psychologisch onderzoek

ten dienste van de zielzorg.  1947
  
 4459.Stukken betreffende de Wereldtentoonstelling te Brussel.  1958
  
 4460.Brief en circulaire van de Stichting Jeugd en Bijbel inzake de actie Palaver '70.  1970
  
 4461.Stukken betreffende de Actie voor God.  1936-1955
  
 4462.Circulaires van de persinformatie van het bisdom Breda. Met bijlage.  1967
  
 4463.Stukken betreffende pastoriegesprekken in het bisdom 's-Hertogenbosch.  1963
  
 4464.Circulaire van de commissie ter Bestudering van de Mogelijkheden van Aansluiting

bij de Vakcentrales.  1970
  
 4465.Stukken betreffende de bisschoppelijke vastenactie V6.  1966
  
 4466.Circulaire "De vrouw in de kerk" van dra. T. Govaart-Halkes.  z.j.
  
 4467.Correspondentie met dr. A. Borgert CSsR. Met bijlagen.  1953-1958
  
 4468.Verslag van de 6de bestuursvergadering van het Communicatie- en

Oriëntatiecentrum voor Kerk en Wereld van 15 juni.  1967
  
 4469.Brief van De Horstink aan de Stichting Prins Bernhard Fonds, houdende een

aanvraag om subsidie. Met bijlage.  1967
  
 4470.Circulaire "Katholieke Actie" van (onbekend).  z.j.
  
 4471.Correspondentie tussen H.J. van Santvoort en dr. P.G. van Hooijdonk over het

honorarium van de laatste voor het Pastorale Cahier, nr. 27.  1969-1971
  
 4472.Stukken betreffende het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie.

  1969-1970
  
 4473.Stukken betreffende het derde wereldcongres voor Lekenapostolaat te Rome.  1967
  
 4474.Brieven van NV Drukkerij Noordholland Hoorn aan het secretariaat van de

bisschoppelijke vastenactie. Met bijlage.  1962
  
 4475.Brieven van NV Drukkerij en uitgeverij Lumax aan het secretariaat van de

bisschoppelijke vastenactie. Met bijlagen.  1962
  
 4476.Verslag van de bijeenkomsten van de DUS van 20 februari en 6 maart.  1963
  
 4477.Stukken betreffende conferenties in de bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch.

  1941-1943
  
 4478.Stukken betreffende de kerkopbouwzondag van 6 februari.  1972
  
 4479.Verslag van de bijeenkomst van het NPI, het Instituut tot Voorlichting in de Zielzorg,

het Bureau Jeugdzielzorg en de KA in het aartsbisdom van 22 juni.  1961
  
 4480.Circulaire van het Rozekruizers Genootschap te Haarlem inzake de maandelijkse

studentenles van 10 juni 1939. Met bijlagen.  1938-1939
  
 4481.Verslagen van priesterbijeenkomsten ten huize van de familie Rijnbout te Utrecht.

  1959-1960
  
 4482.Stukken betreffende de rol van mr. A.A.W. Diepenbrock als lid van

studentenverenigingen, disputen en de Algemene RK Werkgeversvereeniging en
inzake zijn prestaties op school en universiteit.  1920-1932

  
 4483.Verhandelingen van (onleesbaar) inzake de Heilige Schrift en bestemd voor

schriftgeleerden van alle godsdiensten dezer wereld. Met bijlage.  1967
  
 4484.Stukken betreffende de gespreksdag De Vrouw in de Kerk, gehouden op 18 mei.  z.j.
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

  
 4485.Brieven en circulaires aan het Diocesaan Pastoraal Centrum in het bisdom

Rotterdam van diverse personen en instellingen.  1967
  
 4486.Brieven en circulaires van F. Belloni aan de Stichting Actie voor God. Met

kanttekeningen.  1966-1968
  
 4487.Circulaire "Anordnung über die Bildung van Pfarrausschüssen" van [Lorenz],

aartsbisschop van Paderborn. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 4488.Schema's houdende gegevens over de werkzaamheden van de medewerkers [van

De Horstink].  [1963]
  
 4489.Aantekeningen van (onbekend) inzake het parochieberaad te Bilthoven van 10 april.

  1964
  
 4490.Verslag van het parochie-overleg van de parochie Sint Laurens te Bilthoven van 16

maart.  1964
  
 4491.Verslag van het gesprek van het diocesaan centrum met de heren Straver en Van

der Hijden uit Amersfoort over de opzet en de bedoeling van pastorale groepen,
gehouden op 2 april.  1962

  
 4492.Verslag van de priesterbijeenkomst te Nes aan de Amstel van 16 april.  1964
  
 4493.Verhandeling "Paters talk to millions" van J.J. Spae.  z.j.
  
 4494.Stukken betreffende de Katholieke Film-Actie (KFA).  1965
  
 4495.Stukken betreffende het Onderzoek 80%, een onderzoek betreffende onkerkelijkheid

in Nederland.  1961
  
 4496.Stukken betreffende de deelname van H.J. van Santvoort aan het Congres des

Présidents diocésains de l'Union des Hommes de l'ACI.  1961
  
 4497.Brief van het Sekretariat für die Diözesansynode aan H.L.M. Divendal, houdende

een uitnodiging voor de Salzburger Diözesansynode.  1968
  
 4498.Circulaire "Het jaarprogram voor Katholieke Actie 1941-1942".  [1941]
  
 4499.Stukken betreffende de Fédération Mondiale de Jeunesse Catholique.  1968
  
 4500.Circulaires van F. Bellani aan enige bisschoppen, personen en redacties inzake

diverse onderwerpen.  1963-1966
  
 4501.Nota "Een beknopte beschouwing over de werkwijze op het Centraal Bureau der

Katholieke Actie" van mr. A.A.W. Diepenbrock.  1947
  
 4502.Rapport inzake een te houden congres voor Lekenapostolaat in Nederland in

november van het landelijk secretariaat.  1958
  
 4503.Verslag van het gesprek tussen H.J. van Santvoort en mr. L.C. Baas over de

uitbouw van het lekenapostolaat in Nederland [gehouden in april].  1960
  
 4504.Lijsten houdende adressen van kloosters in Nederland en Duitsland en adressen

van paters woonachtig buiten de kloosters.  z.j.
  
 4505.Lijsten houdende gegevens over kloosterlingen in Nederland.  [1965]
  
 4506.Verslag van de bijeenkomst van geestelijken en doktoren in Maas en Waal

gehouden op 16 november.  1964
  
 4507.Nota "Opmerkingen over het basisdocument voor de tweede algemene bijeenkomst

van het CELAM" van het Iter (?). Met kanttekening.  z.j.
  
 4508.Redevoering van dr.ir. F.P.A. Tellegen inzake het Lekenapostolaat, uitgesproken bij

de Assemblée de la Confédération Internationale des Hommes Catholiques te
Madrid (Spanje) op 3 juni. Met aantekeningen.  1952

  
 4509.Brieven aan mr. A.A.W. Diepenbrock van diverse personen en instellingen.  1945
  
 4510.Stukken betreffende bestrijding van het communisme in Nederland.  1945-1946
  
 4511.Redevoering van (onbekend), uitgesproken op de Katholiekendag te Nijmegen.  z.j.
  
 4512.Stukken betreffende de viering van het Canisiusfeest in april.  1961
  
 4513.Circulaire van het RK kerkbestuur van de parochie Sint Bonifatius te Zaandam

inzake de financiële gesteldheid van de parochie.  1967
  
 4514.Stukken betreffende het plan "Beker" inzake de Oecumenische Raad van Kerken,

genoemd naar dr. E.J. Beker, voorzitter van genoemde raad. Met kanttekeningen.
  [1968]
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Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

 4515.Verslag van het onderhoud met P. Brand, uitgever, inzake de verspreiding van het
tijdschrift #Ruimte# gehouden op 1 mei. Met bijlage.  1958

  
 4516.Correspondentie gevoerd tussen dr.ir. F.P.A. Tellegen en L. Neher. Met

kanttekeningen.  1952
  
 4517.Verhandelingen [bestemd voor Pastorale Cahiers].  z.j.
  
 4518.Brief van S.M. Thoen OFM, pastoor van de parochie OLV Onbevlekt Ontvangen, aan

de redactie van #De Nieuwe Kerk# over de aanbouw van de RK Kerk in Rotterdam-
Zuidwijk. Met bijlagen.  1958

  
 4519.Redevoering "De Romeinse kwestie" van prof.dr. L.J. Rogier, uitgesproken tijdens

de Theologische Week over de Kerk, gehouden van 22 tot en met 27 juli. Met
bijlage.  1957

  
 4520.Lijst houdende adressen van RK dagbladen.  z.j.
  
 4521.Lijst houdende de namen van deelnemers aan de priesterbijeenkomst van 25

februari. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 4522.Schema's houdende gegevens over de leeftijdsopbouw van de Nederlandse eeuwig

geprofeste zusters en broeders en van de reguliere en seculiere priesters.  [1968]
  
 4523.Lijsten houdende de namen van de leden van het comité van de Actie voor God.

Met kanttekeningen.  z.j.
  
 4524.Brief van drs. J.G.M. Sterk aan de leden van de begeleidingscommissie voor het

Landelijk Roepingen Onderzoek van het PINK over het rapport van het
roepingsonderzoek.  1967

  
 4525.Verhandeling "Inleiding Witmarsum" van (onbekend).  1962
  
 4526.Stukken betreffende de Apologetische Vereniging Petrus Canisius (AVPC).  1941
  
 4527.Stukken betreffende De Horstink. Met kanttekeningen.  1952-1976
  
 4528.Stukken betreffende #Sursum Corda#.  1950-1967
  
 4529.Stukken betreffende Pax Christi.  1967-1971
  
 4530.Stukken betreffende de Utrechtse KA.  1947-1964
  
 4531.Stukken betreffende het literatuurproject.  1962
  
 4532.Stukken betreffende de KRO.  1954-1969
  
 4533.Brieven aan H.L.M. Divendal van diverse personen en instellingen.  1959-1967
  
 4534.Stukken betreffende de Actie voor God.  1937-1960
  
 4535.Systeemkaartjes houdende literatuurverwijzingen betreffende het onderwerp

"Jodendom".  z.j.
  
 4536.Stukken betreffende de landelijke leiding.  1947-1967
  
 4537.Brieven van J. van der Ven aan het bestuur van de Stichting Europax en H.H. Vijgen

over de liquidatie van het KAGIB (?).  1966
  
 4538.Stukken betreffende echtparen-avonden en avonden voor jonggehuwden.

  1952-1962
  
 4539.Stukken betreffende het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie.

  1963-1970
  
 4540.Stukken betreffende de werkgroepen Morele Herbewapening en Geweldloze

Weerbaarheid. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 4541.Stukken betreffende het DO-C.  1966
  
 4542.Stukken betreffende de serie #Pastorale Cahiers#.  1960-1967
  
 4543.Stukken betreffende de encycliek Sacerdotalis Coelibatus van paus Paulus VI.

  [1967]
  
 4544.Brieven van H.J. van Santvoort aan V. Hendriks en dr. A. van de Wal. Met bijlage.

  1969
  
 4545.Brief van mr. A.A.W. Diepenbrock aan het hoofdbestuur van de Sint Willibrord

Vereniging over de oprichting van een werkgroep Beïnvloeding van de Publieke
Opinie.  z.j.
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en H.J. van Santvoort.  1960
 4546.Rapport "Rapport des discussions des Pays-Bas avec la Belgique, la France

l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche dans le cadre d'Unum Omnes" van mr. L.C. Baas
  
 4547.Brief van M.H.C. Vendrik aan H.J. van Santvoort over de voorbespreking van de

congresdag over de veranderende wereld als heilsgave en heilsopgave gehouden
op 12 mei.  1962

  
 4548.Brief van B. van Iersel SMM aan H. Sandaal, houdende kritische opmerkingen over

de geprojecteerde uitgave van het Evangelie volgens Marcus.  1963
  
 4549.Stukken betreffende de bisschoppelijke vastenacties.  1967-1968
  
 4550.Brief van J. van de Windt te Vlaardingen aan de RK pastorie Sint Willibrord inzake

een brochure van de Jehova's Getuigen.  1955
  
 4551.Cliché van de Actie voor God.  1954
  
 4552.Cliché's van de bisschoppelijke vastenactie "V7".  1967, z.j.
  
 4553.Dia's van de bisschoppelijke vastenactie.  [1962]
  
 4554.Filmnegatieven van de bisschoppelijke vastenactie "V7".  [1967]
  
 4555.Lijsten houdende gegevens inzake de oude ordening van delen van het archief.  z.j.
  
 4556.Circulaire inzake de doelstellingen van de Nationale Stichting Mens en

Samenleving.  z.j.
  
 4557.Stukken betreffende een rapport (artikel) over het buitenshuis verrichten van werk

door gehuwde vrouwen.  1961-1962, z.j.
  
 4558.Verslag van de bespreking over de verhouding theologie en sociologie. Met

bijlagen.  1960
  
 4559.Verslag van de 2de bespreking omtrent de samenwerking tussen het Pastoraal

Instituut en het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KSKI). Met bijlagen.  1960-1961
  
 4560.Nota inzake het samengaan van het Nederlands Pastoraal Instituut (NPI) en het

KSKI. Met bijlagen.  1961, z.j.
  
 4561.Rapport van het KASKI inzake de gewenste wijze van zielzorg in 's-Gravenhage. Met

bijlage.  z.j.
  
 4562.Stukken betreffende de financiële situatie van het NPI. Met bijlagen.  1958-1960
  
 4563.Verslagen van bestuursvergaderingen van het NPI.  1958-1961
  
 4564.Verslag van de bijeenkomst van de gespreksgroep te Driebergen op 15 mei.  1964
  
 4565.Stukken betreffende de fusie van de Ecclesia-Beweging en de Catholica-Beweging

per 1 september 1961.  1959, 1961-1962, z.j.
  
 4566-4568.Brieven, briefkaarten en doorslagen van brieven aan de KA. Met bijlagen.

Alfabetisch geordend op naam.  1960-1962
Bevat 3 stukken

  
  4566.A-H.  1960-1962
  
  4567.I-R.  1960-1962
  
  4568.S-W.  1960-1962
  
 4569.Nota van (onbekend) inzake de oprichting van een katholiek instituut voor

onderzoek en voorlichting inzake huwelijk, gezin en sexualiteit.  z.j.
  
 4570.Voordracht "Waarom veroorzaakt de gangbare doctrine zoveel moeilijkheden",

gehouden door kanunnik P. de Locht te Leuven (België).  1963
  
 4571.Verslag van de bijeenkomst van de adviescommissie van de congregatie van de

Heilige Joseph te Amersfoort op 15 maart.  1962
  
 4572.Verhandeling van (onbekend) over de encycliek "Mater et Magistra".  z.j.
  
 4573.Circulaire houdende mededelingen van het landelijk centrum voor KA.  1959
  
 4574.Stukken betreffende het Katholiek Lectuurcentrum.  1955-1958, 1961-1962, z.j.
  
 4575.Stukken betreffende #De Bazuin#, opinieweekblad voor kerk en samenleving.

  1962-1963, z.j.
  
 4576.Stukken betreffende de samenwerking tussen De Horst en De Horstink.  1961-1966
  
 4577.Stukken betreffende de Stichting Unie van Katholieke Studenten in Nederland.

  1964-1967
  

Pagina 146/148

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037687
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037687
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037687
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037687
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037687
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037688
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037688
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037688
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037689
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037689
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110035867
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037690
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037690
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037691
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037692
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037693
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037694
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037695
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037696
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037696
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037697
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037697
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037698
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037698
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037699
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037699
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037700
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037700
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037701
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037701
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037702
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037703
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037704
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037705
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037705
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037706
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037706
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037707
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037708
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037709
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037710
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037710
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037711
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037711
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037712
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037712
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037713
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037714
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037715
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037716
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037717
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110037718


Archief Landelijk Centrum Katholieke Actie

dekenaat Eindhoven. Met bijlagen.  1965-1966
 4578.Agenda's voor en verslagen van bijeenkomsten van de dekenale raad in het  
 4579.Stuk betreffende de opleiding en plaatsing van parochie-assistenten.  1963-1965, z.j.
  
 4580.Prentbriefkaart aan A. Blocks over mededelingen inzake #G-3#.  -
  
 4581.Krantenartikelen inzake het kerkelijk leven in Nederland. Met inhoudsopgave.

  1948-1951
  
 4582.Krantenartikelen inzake de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) in Nederland. Met

inhoudsopgave.  1948-1950
  
 4583.Krantenartikelen inzake het Katholiek Thuisfront, de demobilisatie en diversen. Met

inhoudsopgave.  1948-1951
  
 4584.Krantenartikelen inzake de politiek in Italië. Met inhoudsopgave.  1948
  
 4585.Krantenartikelen inzake het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en de

Christelijke Nederlandse Vakvereniging (CNV). Met inhoudsopgave.  1948-1949
  
 4586.Krantenartikelen inzake de EenheidsVakCentrale (EVC) in Nederland. Met

inhoudsopgave.  1948-1950
  
 4587.Stukken betreffende de Katholieke Actie in de parochie Sint Catharina te Utrecht.

  1947-1953, z.j.
  
 4588.Stukken betreffende de vormingsweek voor meisjes met als onderwerpen H.

Doopsel, het huwelijk, de reinheid, rijkdom van het meisje en godsdienstige
middelen, georganiseerd door de KA Vrouwelijke Jeugd in het bisdom Roermond.
  z.j.

  
 4589.Stukken betreffende de vormingsweek voor jonge mannen met als onderwerpen

levensroeping, huwelijk, verkering, bouwen en godsdienstige middelen,
georganiseerd door de KA mannelijke jeugd in het bisdom Roermond.  z.j.

  
 4590.Stukken betreffende de vormingsweek voor meisjes van 17-25 jaar in de proosdij te

Meerssen.  1946
  
 4591.Stukken betreffende de vormingsweek voor jongens en meisjes over de

onderwerpen mysterie van het leven, natuurlijk leven, mysterie van het
bovennatuurlijke, de strijd om de zuiverheid, middelen voor de zuiverheid en H. Mis
en H. Communie.  z.j.

  
 4592.Stukken betreffende de eucharistische werkgroep.  1942, z.j.
  
 4593.Stukken betreffende de cursussen "Godsdienst-Levensstijl", "De schoonheid van

de schrift" en "Christelijke zedenleer".  z.j.
  
 4594.Cursusboek "Opvoedkunde" van de Gezinsverzorgstersopleiding Bouvigne.  z.j.
  
 4595.Brochure #Nederland aan de H. Eucharistie en aan Maria!#, uitgegeven door

Bouvigne.  z.j.
  
 4596.Toneelscript "Liturgisch avond" van (onbekend), bestemd voor opvoering tijdens

de Goede Week.  z.j.
  
 4597.Stukken betreffende lessen in karaktervorming, godsdienst en opvoeding.  z.j.
  
 4598.Circulaire "Over de wijze en de verschillende tijden waarop het kruisteken moet

gemaakt worden".  z.j.
  
 4599.Circulaires inzake studiedagen voor de besturen.  z.j.
  
 4600.Circulaire inzake een triduüm voor meisjes.  z.j.
  
 4601.Toespraak van mgr. Koenraadt, uitgesproken bij gelegenheid van Maria ten

Hemelopneming te (onbekend).  1950
  
 4602.Verhandeling "H. Mis als 't offer van 't mystiek lichaam van Christus" van rector J.

de Beer.  z.j.
  
 4603.Lezingen "Het geheim van Maria's leven" en "Maria's rijk - Christus' rijk" van mgr.

H. Jenneskens.  z.j.
  
 4604.Discussiemateriaal van het Katholiek Cultuurcentrum voor de Jeugd bestemd voor

de afdelingen van de Katholieke Jonge Middenstands Vereniging.  z.j.
  
 4605.Werkmateriaal "Een jaar vol schoonheid in de Katholieke Actie".  z.j.
  
 4606.Getuigschriften waarbij door deken G.C. Oostveen aan Geertruida Jansen te

Apeldoorn de zending voor één jaar wordt verleend.  1941, 1943, 1945, 1947-1949,
1951

  
 4607.Verhandeling "Kath. Actie en standsorganisatie" van (onbekend).  z.j.
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 4608.Stukken betreffende het dossier "Enkele stemmen uit de wereldkerk reageren op de

encycliek over het celibaat van de priester" van het Katholiek Archief, houdende
reacties op de encycliek "Sacerdotis celibatus".  1967

  
 4609.Werkbeschrijvingen voor de inrichting van etalages rondom diverse thema's.  z.j.
  
 4610.Werkmateriaal voor scholen.  1958, 1960-1961, 1964
  
 4611.Handleidingen "Katholieke actie. Ascetische vorming voor districtsleidsters"

(conferentie 1 en 2, 4 tot en met 7). Met aan- en kanttekeningen van (onbekend).  z.j.
  
 4612.Overweging "Waar het in het evangelie om gaat" van Dom Vos OSB. Met circulaire

van G. de Vet, directeur KA Vrouwen.  1954
  
 4613.Circulaire van de Bisschoppelijke Hulpactie voor Oorlogsslachtoffers en Katholieke

Actie voor de Mannelijke Jeugd in het bisdom Haarlem inzake hulpcolonnes voor de
wederopbouw.  z.j.

  
 4614.Circulaire van de afdeling Documentatie inzake het Humanistisch Verbond in

Nederland.  1949
  
 4615.Brieven en doorslagen van brieven over en circulaires inzake het toezenden van of

intekenen voor publicaties van de KA.  1943-1944, 1946, 1948-1951, 1953-1954, 1964,
z.j.

  
 4616.Stukken betreffende de Stichting Actie "Voor God".  1975-1997
  
 4617.Stukken betreffende het subsidiëren van diverse projecten door Stichting Actie

"Voor God".  1983-1992
  
 4618.Stukken betreffende door Stichting Actie "Voor God" niet gehonoreerde

subsidieaanvragen.  1989, 1992
  
 4619.Stukken betreffende het bestuur van de Stichting Actie "Voor God" en de opheffing

van het bureau van de Stichting op 1 november 1974.  1969-1974
  
 4620.Statuten van de Stichting Actie "Voor God". Met concept-wijzigingen en notulen van

het bestuur.  1954, 1968, 1970-1971
  
 4621.Stukken betreffende pensioenvoorzieningen voor het personeel van het bureau van

de Stichting Actie "Voor God".  1975, 1977, 1981-1983
  
 4622.Transcriptie van het notulenboek van 1940-1943.  z.j.
  
 4623."Brief van de Nederlandse Bisschoppen over de aanstaande Bisschoppensynode,

voor te lezen op zondag 26 september". Met begeleidend schrijven.  1971
  
 4624.Stichtingsakte van de "Stichting Landelijk Centrum voor Katholieke Actie" te

Heemstede.  1958
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