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 1.Correspondentie met het secretariaat van de Rooms Katholieke Kerkprovincie in

Nederland (SRKK) en het secretariaat van de Bisschoppenconferentie over relaties
met vakbbonden. Met bijlagen.  1972-1978

  
 2.Brieven van het Secretariaat Bisschoppenconferentie (SBK), het SRKK en de

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (SKRK) over de vakbonden.  1977-1978
  
 3.Weekberichten van de Rotaryclub Breda. Met bijlagen.  1976
  
 4.Lijst van encyclieken over samenlevingsproblemen. Met bijlagen.  1891-1979
  
 5.Werkverslag van het Tehuis voor Studerende en Werkende Meisjes te Breda. Met

bijlage.  1982-1983
  
 6.Stukken betreffende het Bedrijfsapostolaat (BA).  1963-1989
  
 7.Stukken beteffende de positie van de werknemers in het bedrijfsleven.  1968-1975
  
 8.Stukken betreffende de sociale aspecten van het geloven en diverse aspecten van

werk en werkloosheid.  1968-1978
  
 9.Brief van de leden van de Diocesane Pastorale Raden aan Paus Johannes Paulus II

over zijn aanstaand bezoek aan Nederland.  1984
  
 10.Stukken betreffende verzuiling, politiek bestel, vakbonden, christendom en

socialisme.  1979-1983
  
 11.Programma voor studiedagen over "Oecumenische Evangelisatie" te Driebergen

van 3 tot 5 januari. Met bijlagen.  1967
  
 12.Programma voor een serie regionale bijeenkomsten in de pastoraal, in de

volwassenenkatechese. Met bijlagen.  1978-1979
  
 13.Verhandeling "Recht op levensonderhoud en recht op arbeid in een vrije

maatschappij" van J.P. Kuiper.  z.j.
  
 14.Artikel "Onze opvattingen over werk deugen niet" van Roel Pomp in #Hervormd

Nederland# van 22 april. Kopie.  1978
  
 15.Verhandeling "Lijden omdat er geen plaats voor je is" van (anoniem). Met bijlage.

  1978
  
 16.Verslag van een teamvergadering van de Industriepastoraal in het bisdom Breda op

6 april.  1978
  
 17.Artikel "Nog 23.000 schoolverlaters uit '77 zonder eerste baan" van F. Kruse in

"Uitleg", nummer 544. Met bijlage.  z.j.
  
 18.Verhandeling "Jeugdwerkloosheid in Leiden", van de projectgroep

Jeugdwerkloosheid. Met aantekeningen.  1978
  
 19.Brieven van het Ministerie van Sociale Zaken over toezending van brochures over

de Wet op de Ondernemingsraden. Met bijlagen.  1971
  
 20.Nieuwsbrief van het Presseamt des Erzbistums Köln (PEK) over Kirche und

Arbeitslosigkeit.  1978
  
 21.Vastenbrieven "Welvaart, verantwoordelijkheid, versobering" (1973) en "Macht,

onmacht, hoop" (1974) van de bisschoppen. Met aantekeningen en bijlagen.
  1973-1974

  
 22-24.Stukken betreffende het Landelijk Pastoraal Overleg (LPO).  1971-1973

Bevat 3 stukken
  
  22.1971
  
  23.1972
  
  24.1973
  
 25.Rapport inzake sociale en economische samenwerking in West-Brabant. Met

aantekeningen.  1955
  
 26.Verhandeling "Maatschappelijke en culturele wensen in Bergen op Zoom, als

centrum van het nieuwe westen".  z.j.
  
 27.Verhandeling "Historisch verklaarde karakteristiek van de Bergenaar", van Korneel

Slootmans.  1958
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Archivalia J. van der Meer

 28.Rede "Honderd jaar liefde en geloof van Bergse mensen" van J.F. Slootmans, bij
gelegenheid van de herdenking van het herstel der Kerkelijke Hiërarchie.  1953

  
 29.Referaten en co-referaten op de opbouwdag van het Provinciaal Opbouworgaan

Noord-Brabant te Etten-Leur op 20 mei.  1960
  
 30.Eindrapport van de Commissie Diakonale Aktiviteiten in de Nederlandse

Kerkprovincie.  1984
  
 31.Verslag van de Kapittel-Dekenvergadering Bisdom Breda op 18 oktober. Met bijlage.

  1978
  
 32.Brieven aan (anoniem) over gespreksbijeenkomsten.  1962-1966
  
 33.Aantekeningen over een boek van Tourain.  z.j.
  
 34.Verslag van een gesprek tussen afgevaardigden van het NVV en het

Bedrijfsapostolaat (BA) te Breda op 1 april.  1965
  
 35.Inleiding van M. Huybrechts, aalmoezenier, ter gelegenheid van de bespreking

tussen Bedrijfsapostolaat en Evangelie en Industrie Utrecht.  z.j.
  
 36.Verhandeling "Kanttekeningen bij het fenomeen van de zogenaamde categorale

zielzorg" van (onleesbaar). Met bijlagen.  z.j.
  
 37.Doctoraalscriptie "Bedrijfsapostolaat" van G. Schlichting.  z.j.
  
 38.Verhandeling "Bezitsvorming door vermogensaanwasdeling" van W. Reynaerts.  z.j.
  
 39.Nieuwjaarsbeschouwingen van M. Huybrechts, voorzitter van de Landelijke Contact

Raad voor het BA.  1964-1965
  
 40.Rede, uitgesproken door H. Velu bij gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van het

BA in het bisdom Breda.  1964
  
 41.Verhandeling "Gedachten over een christelijke arbeidsopvatting" van G.H. de Vet,

bisschop van Breda.  1964
  
 42.Artikel "Het Bedrijfsapostolaat" in Schakel (jubileumnummer).  z.j.
  
 43.Verhandeling "Apostolaat in beweging".  z.j.
  
 44.Verhandeling "Korte schets van het Bedrijfsapostolaat in Nederland" van G. de Vet,

aalmoezenier.  1961
  
 45.Verslagen van enkele besprekingen over het BA.  1964-1965
  
 46.Programma van het forum voor kernleden van het BA van Breda en omgeving op

Bouvigne op 2 oktober. Met bijlagen.  1966
  
 47.Artikel "Het bedrijfsapostolaat, een apostolaat op het snijpunt van kerk en wereld",

van W.J. van der Sloot, aalmoezenier, in "Stemmen van Stapelen" van november.
  1966

  
 48.Verhandeling "Zin van de arbeid", van (anoniem). Met aantekeningen en bijlagen.

  z.j.
  
 49.Programma voor de cursus "Televisie en levensbeschouwing" te Beugen van 16 tot

19 januari. Met bijlagen.  1978
  
 50.Oriëntatieverslag "Het vreemde, de drempel, het gezicht, de naam", van K. Megens,

medewerker binnen het Jongenshuis Harreveld.  1974
  
 51.Artikel over agitatie binnen het inrichtingswezen in enkele Europese landen, door

(anoniem) in "Psychologisch-Psychiatrisch Informatiebulletin".  1974
  
 52.Handreiking bij opzet en behandeling in gesprekskringen en -groepen van "Vooruit

denken".  1972
  
 53.Uitnodiging voor het bijwonen van de wijding van H. Ernst tot bisschop van Breda.

Met bijlage.  1967
  
 54.Circulaire van de Rooms Katholieke Partij Nederland (RKPN) over abortus

provocatus.  1972
  
 55.Stukken betreffende het 40-jarig bestaan van het Industriepastoraat in het bisdom

Breda.  1991
  
 56.Verslag van de studiedagen van de staf van de Levensschool Breda te Oostkapelle

op 5, 6 en 7 januari.  1978
  
 57.Rede van H. Ernst, bisschop van Breda, bij de opening van de levensschool.  1973
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oversten over nieuwe methoden van geloofsverkondiging. Met bijlage.  z.j.
 58.Brief van de Congregatie van de Propaganda Fide aan de bisschoppen en hogere  
 59.Circulaire van C. Doumen (onbekend) aan pastoors en oversten over de verdeling

van een gift van de Firma C&A Brenninckmeyer.  1959
  
 60.Stukken betreffende Missio Apostolica (MISSAPOS) en het Kardinaal Van Rossum

Instituut (KAROSI).  1958
  
 61.Stukken betreffende de Pauselijke Missie Genootschappen.  1948-1950
  
 62.Beleidsprogramma van de Vereniging voor Catechisten voor de periode 1990-1993.

Met bijlagen en aantekeningen.  1990
  
 63.Gebedenboek "De heiliging van het gezin". Met bijlagen.  1958
  
 64.Eucharistieviering bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Nederlands

Katholiek Vakverbond (NKV).  1976
  
 65.Programma voor een bijeenkomst "Ons Samenleven van de werkgroep bezinning

en ontmoeting. Met bijlagen.  1992
  
 66.Artikel "Maagd zijn of worden?" van Frans Maas ocd in "Reliëf". Kopie.  1974
  
 67.Lezing van M. Huybrechts voor bedrijfsaalmoezeniers van het bisdom Den Bosch

op 13 december.  1962
  
 68.Verhandelingen over huwelijkspastoraal, uitgegeven door het Diocesaan Instituut

voor Huwelijk en Gezin.  [1968]
  
 69.Brief van de Nederlandse bisschoppen aan geestelijkheid en gelovigen over het

wegnemen van klokken van kerken.  1943
  
 70.Verhandeling "Leven en leer van Jezus volgens de vier evangeliën" van (anoniem).

Met bijlage.  z.j.
  
 71.Verhandeling "Godsdienstigheid, Christendom en Kerkelijkheid" van O.

Schillebeeckx.  1960
  
 72.Stukken betreffende de stuurgroep Relatie-Opbouw Moslims en Christenen"

(ROMC).  1948-1994
  
 73.Musical "Jesus Christ Superstar".  z.j.
  
 74.Pastorale Cahiers.  1982-1983
  
 75.Stukken betreffende studiedagen BA Bisdom Roermond op 23 en 24 mei. Met

aantekeningen.  1966
  
 76.Bibliografie betreffende A.J.M. van Geest.  1966
  
 77.Verhandeling "Bedrijfsapostolaat in Nederland".  z.j.
  
 78.Discussienota "Hoofdlijnen voor een pastoraal beleid in Breda-Zuid".  1974
  
 79.Stukken betreffende de landelijke Contactraad voor het BA".  1965
  
 80.Verslag van de algemene bestuursvergadering van het Katholiek Centrum voor

Welzijnsbehartiging Oost-Brabant (KCW). Met bijlagen.  1991
  
 81.Stukken betreffende het BA  1988-1991
  
 82.Stukken betreffende diocesane studiedagen over voortgezette pastorale vorming.

  1984-1991
  
 83.Driejaarlijks verslag van het project "Pastoraal werk voor werkende en niet-

werkende jongeren in Roosendaal". Met bijlage.  1980
  
 84.Verhandelingen over en verslagen van activiteiten betreffende BA.  1953-1963
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