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Archief H.J.F.M. Bless
 
      1         Vergaderstukken van het algemeen bestuur en dagelijks 
                bestuur van het Katholieke Nationaal Bureau voor 
                Geestelijke Gezondheidszorg en van de Katholieke Centrale 
                Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.
                1947-1961.
 
      2         Vergaderstukken van het algemeen bestuur en het dagelijks 
                bestuur van KNBGG.
                1962-1964.
 
      3         Vergaderstukken van het dagelijks bestuur en algemeen 
                bestuur van KNBGG.
                1965-1966.
 
      4         Vergaderstukken van het dagelijks bestuur en het algemeen 
                bestuur van KNBGG.
                1967-1971.
 
      5         Stukken betreffende jaarbijeenkomsten en 
                studiebijeenkomsten van Katholieke Centrale Vereniging voor 
                Geestelijke Volksgezondheid.
                1949-1950, 1959, 1961, 1963-1964.
 
      6-11      Stukken betreffende het KNBGG waarbij Bless werkzaam was 
                als lid van het algemeen en het dagelijks bestuur.
                    6. 1946-1956.
                    7. 1957-1958.
                    8. 1959-1960.
                    9. 1961-1964.
                   10. 1967-1969.
                   11. 1970-1971.
                1946-1964, 1967-1971.
 
      12        Stukken betreffende het KNBGG waarbij Bless werkzaam was 
                als lid van het algemeen en het dagelijks bestuur.
                1952-1966.
 
      14        Overdruk uit Katholieke Gezondheidszorg betreffende "De 
                zorg voor onmaatschappelijken" door Chr. Mol.
                1946.
 
      15        Overdruk uit Katholieke Gezondheidszorg betreffende "De 
                Geestelijke Gezondheidszorg van nu en het Wit Gele Kruis" 
                door C. Kortenhorst.
                1946.
 
      16        Overdruk uit het RK Artsenblad betreffende "Echtscheiding 
                en krankzinnigheid" door L. Woltring.
                1948.
 
      17        Overdruk uit Folia Psychiatrica Neurologica et 
                Neurochirurgica Neerlandica betreffende een boekbespreking 
                door L. Woltring van het proefschrift van dr. A. Terruwe 
                De neurose in het licht der rationele psychologie.
                1951.
                NB: Het genoemde proefschrift stamt uit 1950.
 
      18        Nota betreffende de verhouding van de KNBGG tot de 
                Vereeniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging 
                van Geestelijk Gestoorden. Instelling: KNBGG en het 
                Centraal Bureau voor het Katholiek Ziekhuiswezen.
                1960.
 
      19        Rapport over De geestelijke gezondheidszorg, struktuur en 
                organisatie door J. Jongmans. Instelling: KNBGG.
                1964.
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20

21

22

23

24

25

26

27

28-30

Archief H.J.F.M. Bless
Rapport over Psychohygiëne en jeugdwerk. Instelling: 
Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke 
Volksgezondheid.
1966.

Verslag van bezoeken in 1962 en 1963 door de staf van KNBGG 
gebracht aan de katholieke psychiatrische ziekenhuizen. 
1964.

Nota over Trends in de geestelijke gezondheidszorg door 
drs. J. Wellen. Instelling: KNBGG.
z.j.

Notities en vragen betreffende het voorontwerp van de wet 
houdende uitbreiding van de wet ziekenhuisvoorzieningen tot 
een wet gezondheidsvoorzieningen.
1971.

Stukken betreffende de nota Algemeenheid in de geestelijke 
gezondheidszorg van het Nationaal Protestants Centrum voor 
Geestelijke Volksgezondheid.
1967.

Stukken betreffende kontakten van het KNBBG met de RK 
Artsenvereniging.
1960-1961.

Stukken betreffende kontakten van de KNBGG met de Nationale 
Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid.
1968.

Stukken betreffende de verkenning van mogelijkheden voor de 
oprichting van een pastorale adviescommissie. Instelling: 
Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke 
Volksgezondheid (KCV).
1954-1957.

Stukken betreffende de pastorale commissie van het KVC, 
waarvan Bless voorzitter was.

28. 1958-1962.
29. 1963-1964.
30. 1965-1967.

1958-1967.

31 Stukken betreffende het ledenbestand van de pastorale 
commissie.
1954-1967.

32-36 Notulen van de pastorale commissie.
32. 1954-1957.
33. 1958-1960.
34. 1961-1962.
35. 1963-1964.
36. 1965-1967.

37

38

39

1954-1967.

Aantekeningen van Bless en gecorrigeerde proefdrukken ten 
behoeve van de notitie Kommissie voor pastoraal en 
psychohygiëne: Inleiding op een uitleiding.
1967.

Vergaderstukken van de studiegroep 'godsdienstige vorming 
van het kind', onderdeel van de pastorale commissie. 
1960-1963.

Vergaderstukken van de werkgroep seminarie-opleiding, 
onderdeel van de pastorale commissie.
1961-1966.
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      40        Stukken betreffende de voorbereiding en oprichting van 
                stichting Centraal Adviesbureau voor priesters en 
                religieuzen.
                1964-1965.
 
      41        Stukken betreffende de voorbereiding en oprichting van een 
                nationaal samenwerkingsorgaan voor de geestelijke 
                gezondheid.
                1971-1972.
 
      42        Notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen van de 
                vereniging van RK gestichten en inrichtingen voor 
                krankzinnigen en zwakzinnigen.
                1951-1959.
 
      43-46     Agenda's en verslagen van vergaderingen van dagelijks en 
                (algemeen) bestuur van de Katholiek vereniging van 
                inrichtingen voor behandeling en verpleging van geestelijk 
                gestoorden.
                   43. 1957-1960.
                   44. 1961-1963.
                   45. 1964-1965.
                   46. 1966-1967.
                1957-1967.
 
      47-50     Agenda's en verslagen van vergaderingen van het dagelijks 
                en (algemeen) bestuur van de Katholieke vereniging van 
                inrichtingen voor behandeling en verpleging van geestelijk 
                gestoorden.
                   47. 1968.
                   48. 1969.
                   49. 1970.
                   50. 1970.
                1968-1970.
 
      51        Tweede en derde redactie van het rapport Het Katholieke 
                Ziekenhuis met later toegezonden conclusies behorende bij 
                het rapport. Instelling: CBKZ.
                1969.
 
      52        Notitie over De verhouding van godsdienst en godsdienstige 
                opvoeding tot geestelijke gezondheid door prof. H. Ruygers 
                ten behoeve van het 5e internationale congres over 
                geestelijke gezondheid te Canada. Instelling: KNBGG.
                1954.
 
      53        Stukken betreffende de verandering van statuten van de 
                Katholieke Vereniging van Gestichten en Inrichtingen voor 
                Verpleging van Geesteszieken.
                1951-1957.
 
      54        Stukken betreffende de oprichting van een gemeenschappelijk 
                bureau voor de vereniging van Katholieke Ziekenhuizen en de 
                Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en 
                Verpleging van Geestelijk Gestoorden.
                1955-1956.
 
      55        Overdruk uit Katholieke Gezondheidszorg betreffende "Taak 
                van het Wit-Gele Kruis op het gebied der geestelijke 
                gezondheidszorg" door dr. A. Bartels.
                1954.
 
      56        Ingekomen brief van mgr. Mutsaerts te Den Bosch betreffende 
                de benoeming van Bless tot geestelijk adviseur bij KVI.
                1951.
 
      57        Ingekomen uitnodiging betreffende de officiële 
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Archief H.J.F.M. Bless
ingebruikneming van het Ziekenhuiscentrum te Utrecht.
1971.

58 Ingekomen uitnodiging betreffende de opening van het 
kantoorgebouw van het Centraal Bureau voor Katholiek 
Ziekenhuiswezen en Pensioenfonds voor Katholieke 
Instellingen te Den Haag.
1961.

59 Stukken betreffende het 75-jarig bestaan van de 
psychiatrische inrichting Voorburg te Vught waarbij Bless 
een toespraak hield.
1960.

60 Stukken betreffende het 50-jarig jubileum van het Nationaal 
Comité van Instellingen voor Zedelijke Volksgezondheid met 
een afschrift van een door Bless gehouden inleiding.
1950.

61 Stukken betreffende een congres van het katholiek 
ziekenhuiswezen.
1963.

62 Stukken betreffende het 25-jarig jubileum van de vereniging 
van RK Gestichten en Inrichtingen voor Krankzinnigen en 
Zwakzinnigen met een toespraak van Bless (VKI).
1953.

63 Toespraak van Bless bij gelegenheid van het 35-jarig 
bestaan van VKI.
1965.

64 Stukken betreffende het Centraal Bureau van het Katholiek 
Ziekenhuiswezen.
1963, 1967.

65 Stukken betreffende de oprichting van de stichting 
Nationale Ziekenhuisraad.
1967,1971.

66 Stukken betreffende benoemingen en aftreden van 
functionarissen in de geestelijke gezondheidszorg.
1957-1962.

67 Declaraties van Bless aan de vereniging van RK gestichten.
1951-1952, 1957.

68 Stukken betreffende de oprichting van een 'Stichting voor 
katholieke epileptici in Nederland'.
1955, 1958.

69 Ingekomen uitnodigingen en gelukwensen.
1962, 1965.

70

71

72

73

Stukken betreffende de KVI waarvan Bless geestelijk 
adviseur was.
1953-1962.

Ingekomen brief van het Centrum Katholieke Medisch 
Opvoedkundige Bureaus betreffende MOB studiedagen.
1969.

Lijst houdende stellingen over opvoeding tot kuisheid van 
Z.E. dhr. J. Vierick.
z.j.

Kranteknipsel.
z.j.
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      74        Vergaderstukken van het bestuur en algemene vergadering van 
                de KVI.
                1968, 1972-1973.
 
      75        Stukken betreffende het rechtspositiereglement voor 
                niet-verplegend leken-personeel in dienst van inrichtingen 
                aangesloten bij KVI.
                1954, 1967.
 
      76        Brochure over Het ideale bestuur voor katholieke 
                ziekenhuizen. Instelling: CBKZ.
                1959.
 
      77        Concept-statuten voor een stichting tot voortzetting der 
                werkzaamheden van het Florence Nightingale 
                Herdenkingscomité.
                1955.
 
      78        Ingekomen brieven van Br. Amantius te Den Bosch, 
                penningmeester KVI.
                1961, 1969.
 
      79        Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van 
                psychiatrisch ziekenhuis Sint Anna te Venray.
                1961.
 
      80        Ingekomen circulaire van pater P. v.d. Elst, direkteur van 
                het sanatorium voor alcoholisten te Roermond.
                z.j.
 
      81        Notitie van Bless inzake de vertoning van de film 'Europa 
                1951' op de t.v.
                z.j.
 
      82        Jaarverslagen van de KVI.
                1960, 1962.
 
      83        Literatuuroverzicht over arbeidstherapie door de commissie 
                Arbeidstherapie. Instelling: CBKZ.
                1963.
 
      84        Rapport over Institutionele voorzieningen voor geestelijk 
                gestoorde bejaarden door de werkgroep 'Institutionele 
                voorzieningen geestelijk gestoorde mensen' Instelling: CBK.
                1966.
 
      85        Samenvatting van het rapport Ontwikkeling van de 
                ziekenhuiskosten 1953-1968.
                1969.
 
      86        Ingekomen brief van Bijeen, maandblad van de stichting 
                Gezamelijke Missiepubliciteit.
                z.j.
 
      87        Samenvattingen van lezingen gehouden op jaarbijeenkomst van 
                de Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, 
                bestemd voor de pers.
                z.j.
 
      88        Inhoud en voorwoord van Beeldenstrijd tussen Fatima en New 
                Babylon van uitgeverij P. Brand te Hilversum.
                1967.
 
      89        Stukken betreffende de mogelijkheid voor verplegend 
                personeel van de KVI om lid te worden van de Katholieke 
                Bond van Overheidspersoneel (KABO).
                1951-1953.
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      90        Stukken betreffende de mogelijkheid tot samengaan van 
                Stichting Voorlichtingsdienst van de algemene 
                psychiatrische inrichtingen en KVI.
                1955, 1957.
 
      91        Stukken betreffende de reorganisatie van de geestelijke 
                gezondheidszorg.
                1956.
 
      92        Stukken betreffende de totstandkoming van een 
                psychiatrische kliniek te Nijmegen die ten dienste zal 
                staan voor het onderwijs van de medische faculteit van de 
                RK Universiteit Nijmegen.
                1951-1952.
 
      93        Stukken betreffende de oprichting van een pensioen- en 
                spaarfonds voor RK kerkelijke en maatschappelijke 
                instellingen.
                1952-1953, 1958.
 
      94        Ingekomen verslagen van vergaderingen van de sectie 
                geneesheren-direkteur.
                1960-1961.
 
      95        Kranteknipsel uit De nieuwe Linie inzake het celibaat.
                1964-1965.
 
      96        Stukken betreffende het priesterambt en het celibaat met 
                aantekeningen van Bless.
                1964-1967.
 
      97        Kranteknipsels inzake de pauselijke encycliek, met 
                aantekeningen van Bless.
                1967.
 
      98        Kranteknipsel inzake de vrouw in het priesterambt.
                1965.
 
      99        Circulaire van de aktiegroep priesters 'Septuagint' aan 
                alle priesters van Nederland.
                1969.
 
      100       Open brief aan mgr. Zwartkruis van vier studentenpastores 
                te Amsterdam.
                1969.
 
      101       Toespraak in de Amsterdamse studentenecclesia.
                1969.
 
      102       Circulaire aan alle priesters van de RK kerk in de 
                Nederlandse kerkprovincie van een groep Rooms-Katholieken.
                1968.
 
      103       Ingekomen copie van een nog te versturen brief aan 
                kardinaal Alfrink, inzake de pauselijke encycliek, 
                aangeboden ter ondertekening.
                1967.
 
      104       Verslag van een aantal besprekingen over kerk en wereld 
                door 15 priesters uit het bisdom 's-Hertogenbosch.
                1969.
 
      105       Stukken betreffende het Decreet over het ambt en het leven 
                van priesters van het 2e Vaticaanse Concilie.
                1969-1970.
 
      106       Ingekomen brief van H. Sondaal van de Katholieke 
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Archief H.J.F.M. Bless
                Bijbelstichting Sint Willibrord te Boxtel.
                1963.
 
      107       Circulaire van de redaktie van het contactblad van de 
                werkgroep pastorale zorg voor homofielen. Instelling: 
                Katholieke Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg te 
                Utrecht.
                1966.
 
      108       Interne mededelingen van het Pastoraal Instituut van de 
                Nederlandse kerkprovincie.
                1964-1965.
 
      109-110   Lezingen en artikelen door Bless.
                  109. Psychopathologia pastoralis.
                  110. De geestelijke volksgezondheid in het RK sociale 
                       leven.
                1931.
 
      111       Voordrachten gehouden op de vergadering van de vereniging 
                van RK gestichtsartsen over "De verantwoordelijkheid van 
                sexuele psychopathen" te Amsterdam, gepubliceerd in RK 
                Artsenblad.
                1935.
 
      112       Radio-voordracht voor de KRO over "Pastoraal-psychiatrie".
                1935.
 
      113       Radio-voordracht voor de KRO over "Zonde en ziekte".
                1935.
 
      114       Voordracht gehouden op de 31e jaarvergadering van de 
                Bossche diocesanen Mariabond over "De betekenis van de 
                drankbestrijding bij het voorkomen van zenuw- en 
                zielsziekten".
                1936.
 
      115       Artikel over "De eugenetische beweging en de algemene 
                zedenleer".
                1936.
 
      116       Artikel "Over zonde en ziekte" gepubliceerd in Dymphna I.
                1936.
 
      117       Artikel over "Bezetenheid en krankzinnigheid", verschenen 
                in Dymphna I.
                1936.
 
      118       Voordracht gehouden voor het medisch dispuut van de RK 
                Studentenvereniging Sint Thomas Aquinas te Amsterdam over 
                "Zonde en schuldgevoel bij zielszieken".
                1936.
 
      119       Radio-voordracht voor de KRO over "Godsdienst en 
                zenuwlijden".
                1936.
 
      120       Boekbespreking door Bless van C. Burt Geestelijke 
                onvolwaardigheid uit het engels vertaald door mej. C. de 
                Boer.
                1936.
 
      121       Artikel over "Roeping en psychose".
                1936.
 
      122       Boekbespreking van Bless van Behandeling der epilepsie 
                door dr. J. Joosten.
                1937.
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      123       Overdruk uit frans tijdschrift betreffende een artikel van 
                Bless over "La direction spirituelle des nerveux".
                1939.
 
      124       Voordracht gehouden op het congres voor religieuze en 
                leken-verplegenden bij gelegenheid van het 1e lustrum van 
                de Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen te Utrecht over 
                "De kennis en zedelijke hoedanigheden van katholieke 
                verplegenden".
                1939.
 
      125       Bespreking van een proefschrift door Bless betreffende De 
                magie in het denken van schizophrenen en natuurvolken van 
                dr. F. Havermans.
                1938.
 
      126       Radio-voordracht voor de KRO namens de RK Artsenvereniging 
                over "Angst en dwang op godsdienstig gebied", verschenen in 
                Dympha IV.
                1938.
 
      127       Radio-voordracht voor de KRO, namens de RK Artsenvereniging 
                over "Angstvalligheid en geweten".
                1938.
 
      128       Artikel over "Godsdienst en zenuwlijden" verschenen in 
                Dympha.
                1938.
 
      129       Voordracht gehouden voor de Nederlandse RK Bond van 
                Ziekenverplegend[en?] te Tilburg over "De 
                godsdienstig-zedelijke opleiding en vorming van onze 
                katholieke leken-verplegenden".
                1939.
 
      130       Artikel over "Stigmatisatie".
                1939.
 
      131       Radio-voordracht voor de KRO namens de RK Artsenvereniging 
                over "Het godsdienstig leven van zielszieken".
                1939.
 
      132       Radio-voordracht voor de KRO namens de RK Artsenvereniging 
                over "Het abnormale schuldgevoel".
                1939.
 
      133       Radio-voordracht voor de KRO namens de RK Artsenvereniging 
                over "Heiligen en psychopathen", met copie.
                1939.
 
      134       Toespraak gehouden op de jaarvergadering van de Nederlandse 
                RK Bond van Ziekenverplegenden te Oosterbeek betreffende 
                "Een woord van opwekking en aanmoediging tot beleving van 
                de katholieke verpleegsters-roeping".
                1939.
 
      135       Radio-voordracht voor de KRO namens de RK Artsenvereniging 
                over "Bezetenheid en krankzinnigheid" verschenen in 
                Dymphna.
                1939.
 
      136       Toespraak voor verplegenden van zenuw- en zielszieken over 
                "Angst en dwang op godsdienstig gebied".
                1939.
 
      137       Toespraak voor verplegenden van zenuw- en zielszieken over 
                "Angstvalligheid van geweten".
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                1939.
 
      138       Artikel over "Homosexualiteit en zielzorg" naar aanleiding 
                van het Congres ter gelegenheid van het 4e lustrum van de 
                RK Artsenvereniging te Nijmegen.
                1939.
 
      139       Schema van vier lessen voor de Kleine Academie van de 
                Tilburgse RK Volksuniversiteit over "Godsdienst en 
                zenuwlijden".
                1940.
 
      140       Richtlijnen voor de apostolische taak aan een ziekbed 
                bestemd voor ziekenverplegenden.
                1940.
 
      141       Artikel over "Zedelijkheid en drankmisbruik" bij 
                gelegenheid van de Sobrietas-actie van matigheid.
                z.j.
 
      142       Boekbespreking van M. Schurmans S.J. Bloedgetuigen van 
                Christus.
                z.j.
 
      143       Origineel van het artikel "Katholieke bureaux voor 
                huwelijksvoorlichting", waarvan de ingekorte versie bestemd 
                was voor publicatie in Nederlandse Katholieke Stemmen.
                z.j.
 
      144       Artikel over "Psychiatrische keuring voor de geestelijke 
                stand".
                z.j.
 
      145       Artikel over "Zonde, ziekte en schuldgevoel" verschenen in 
                Dymphna V.
                z.j.
 
      146       Artikel over "Het godsdienstig leven van zielszieken".
                z.j.
 
      147       Boekbespreking van dr. F. Havermans Beknopte psychiatrie 
                voor sociaal-verwerkenden.
                1940.
 
      148       Artikel over "Psychiatrische keuring van de geestelijke 
                stand".
                z.j.
 
      149       Boekbespreking van dr. J. Keulers De boeken van het Nieuwe 
                Testament en dr. B. Naaijkens Meester, wat moet ik 
                doen...?.
                1941.
 
      150       Boekbespreking van A. Csavossy S.J. Met Jezus voor ogen.
                1941.
 
      151       Lezing gehouden te Sittard over "Godsdienst en 
                zenuwlijden".
                1941.
 
      152       Boekbespreking van dr. H. Rothoff S.M.A. De katholieke 
                verpleegster.
                1941.
 
      153       Lezing over "Onze houding tegenover het godsdienstig leven 
                van zielszieken", gehouden in psychiatrische inrichtingen 
                in de jaren 1941-1944.
                1941.
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      154       Artikel over "Wij katholieken en de geestelijke 
                volksgezondheid". Bijlage: Een notitie over de bijdrage van 
                katholieken aan de geestelijke gezondheidszorg.
                1944.
 
      155       Artikel over "Psychiatrische beschouwingen bij de zedelijke 
                verwildering", in samenwerking met rector Sanders, bestemd 
                voor publicatie.
                1944.
 
      156       Artikel over "Katholieke bureaux voor 
                huwelijksvoorlichting", gepubliceerd in Sint Jansklokken 
                nr. 1207.
                1946.
 
      157       Tekst voor de brochure Huwelijk en geestelijke 
                volksgezondheid, uitgegeven door de RK charitatieve 
                vereniging voor geestelijke volksgezondheid.
                1945.
 
      158       Volledige tekst en uittreksel van de tweede tekst bestemd 
                voor voordracht op de nationale studiedagen van de 
                Vereniging der Vlaamse Katholieke Verpleegsters te Brussel 
                over "Het morele vraagstuk der geesteszieken".
                1947.
 
      159       Artikel over "Zielszieken en zielszorg" bestemd voor 
                publikatie.
                1947.
 
      160       Artikel over "De katholieke bureaux voor 
                huwelijksvoorlichting" gepubliceerd in Maandblad voor 
                geestelijke volksgezondheid.
                1947.
 
      161       Artikel over "Moderne psychotherapeutische adviezen. 
                Pastorale beschouwing".
                1950.
 
      162       Referaat en compendium van het referaat gehouden op de 
                jaarvergadering van de geestelijke verzorgers bij de 
                inrichtingen van Justitie over "Psychopatie en 
                verantwoordelijkheid", met aantekeningen van Bless.
                1951.
 
      163       Boekbespreking van dr. F. Havermans Opstellen over 
                forensische psychiatrie, verschenen in de Nieuwe Linie.
                1952.
 
      164       Inleiding gehouden op de jaarvergadering van de Katholieke 
                Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid te 
                Utrecht over "Het nut van een KNBGG", met korte 
                samenvatting van deze inleiding.
                1952.
 
      165       Inleiding gehouden op de studiedagen van Ons Geestelijk 
                Leven te Stein, over "Het psychiatrisch rapport in verband 
                met de priesterroeping" met samenvatting van deze inleiding 
                en verslag van de discussie naar aanleiding van deze 
                inleiding.
                1952.
 
      166       Notitie inzake "Psychologie in de verpleging".
                1952.
 
      167       Inleiding voor het dekenaat Amsterdam over "Homosexualiteit 
                en zielzorg" met verslag van discussie naar aanleiding van 
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                deze inleiding.
                1952.
 
      168       Drukproef van het boek Inleiding tot de pastorale 
                psychologie door H. Bless met korrekties en aantekeningen 
                van Bless.
                1958.
 
      169       Drukproef van Inleiding tot de pastorale psychopathologie 
                door H. Bless, met korrekties van Bles.
                1959.
 
      170       Stukken betreffende de provinciale Noord-Brabantse Bond van 
                het Wit-Gele Kruis, waarbij Bless lid was van de commissie 
                voor geestelijke gezondheid.
                1952-1959.
 
      171       Vergaderstukken van het bestuur van het Dokter Carel 
                Kortenhorstfonds.
                1960-1969.
 
      172       Jaarverslagen van de Nationale Commissie voor 
                Huwelijksvoorlichting. Instelling: KNBGG.
                1957-1960.
 
      173       Nota betreffende de oprichting van een centrum voor 
                katholieke bureaus voor huwelijksaangelegenheden. 
                Instelling: KNBGG.
                1964.
 
      174       Rapport over "Gezinsvorming bij katholieken in Nederland". 
                Instelling: KNBGG.
                1969.
 
      175       Inventarisatierapport betreffende opzet en werkwijze van 
                katholieke huwelijksbureaus. Instelling: Centrum Katholieke 
                Huwelijksbureaus.
                1967.
 
      176       Stukken betreffende het Centrum Katholieke Medisch 
                Opvoedkundige Bureaus.
                1958-1962.
 
      177       Stukken betreffende de Stichting Nationale Ziekenhuisraad.
                1968, 1970-1971.
 
      178       Nota over de taak van de Sociaal-Psychiatrische Dienst en 
                de plaats van deze dienst binnen de ambulante geestelijke 
                gezondheidszorg. Instelling: Centrum Katholieke 
                Psychiatrische Voor- en Nazorgdiensten.
                1969.
 
      179       Vergaderstukken van het bestuur van het instituut voor 
                psychische hygiëne.
                1960-1961.
 
      180       Rapport van drs. J. Wellen over "De psychiatrische 
                inrichting als een sociaal systeem".
                z.j.
 
      181-185   Vergaderstukken van het bestuur van het Centrum Katholieke 
                Alcoholisten bureaus.
                  181. 1965.
                  182. 1966.
                  183. 1967.
                  184. 1968.
                  185. 1969.
                1965-1969.
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186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199-201

Archief H.J.F.M. Bless

Vergaderstukken van de sectie rectoren KVI en VKZ.
1966-1971.

Stukken betreffende de kursus pastorale psychiatrie die 
door Bless gegeven werd op het groot-seminarie te Hoeven 
(Noord-Brabant).
1947-1956.

Stukken betreffende priesterwijdingen te 's-Hertogenbosch. 
1941-1956.

Stukken betreffende de cursussen sociale psychiatrie en 
maatschappelijk [.?.] die door Bless verzorgd werden in 
Vught.
1944-1958.

Stukken betreffende de geestelijke verzorging bij de 
inrichtingen van justitie.
1951-1954.

Aantekeningen van Bless voor preken met uiteindelijke 
versies van preken.
1962-1972.

Stukken betreffende de relatie tussen geloof en geestelijke 
gezondheid.
1970.

Scheppingsverhaal en leven van Christus met tekeningen.
z.j.

Literatuurlijst ten behoeve van de cursus pastoraal 
psychiatrie die door Bless verzorgd werd op het 
groot-seminarie te Hoeven.
z.j.

Stukken betreffende het toneelstuk "Het voorste legioen" 
door Centraal Toneel.
1936.

Stukken betreffende het feest van de Heilige Adelbert te 
Egmond.
1928.

Circulaire van Bisschoppelijk Seminarie van 
's-Hertogenbosch te Sint Michielsgestel.
z.j.

Kranteknipsels inzake het overlijden van Paus Pius XI en 
kerkelijke feesten.
1929-1939.

   Aantekeningen van Bless ten behoeve van het boek Pastoraal 
beleid en psycho-hygiëne.

199. Pastorale verkondiging en katechese.
200. Pastorale eredienst.
201. Pastorale leiding.

202

203

1972-1973.

Literatuurlijst ten behoeve van het boek Pastoraal beleid 
en psycho-hygiëne.
1972-1973.

Artikel van Bless over "Homofilie, verkondiging uit het 
evangelie" ten behoeve van Pastoraal beleid en 
psycho-hygiëne.
1973.
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204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214-215

Archief H.J.F.M. Bless

Aantekeningen over de pastorale opgave in het huidige 
wereldbeeld ten behoeve van het boek Pastoraal beleid en 
psycho-hygiëne door Bless.

z.j.

Stukken betreffende seculariseringstendenzen in de RK kerk. 
1967-1968.

Eerste versie van Priester worden, zijn en blijven in de 
kerk en in de wereld door Bless, met korrekties en 
aantekeningen.
1967.

Tweede (herziene) versie van Priester worden, zijn en 
blijven in de kerk en in de wereld van Bless met 
korrekties en aantekeningen.
1968.

Stukken betreffende de commissie ingesteld door het 
hoogwaardig episcopaat tot regeling van de 
godsdienstcursussen voor verplegenden waarvan Bless 
voorzitter was.
1939-1958.

Stukken betreffende de radio-lezingen van dr. Trimbos voor 
de KRO over "Gezin en huwelijk".
1960.

Getypte versie van hoofstuk 1-3 van Pastoraal beleid en 
psycho-hygiëne met aantekeningen voor de overige hoofdstukken.
1972-1973.

Stukken betreffende de vrijheid van meningsuiting in de RK 
kerk.
1964.

Stukken betreffende de biecht.
1963.

Stukken betreffende de pastorale benadering van 
geboorteregeling.
1964.

   Kranteknipsels.

214. Pastoraal beleid.
215. Priester roeping.

1964.

216 Uittreksel uit het RK Artsenblad betreffende "Moderne 
psychotherapeutische adviezen (pastorale beschouwingen)" 
door H. Bless.
1951.

217 Menukaart.
z.j.

218 Bidprentjes.
z.j.

219 Bidprentje van Bless met dankbetuiging.
1974.

220 Circulaires van de Nederlandse Vereniging voor Geestelijke 
Gezondheid.
1935, z.j.
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Archief H.J.F.M. Bless
      221       Aantekeningen uit Kinder- en Jeugdpsychologie.
                z.j.
 
      222       Aankondiging voor het examen van de godsdienstcursus voor 
                verplegenden van Peter Verkoelen op 13 februari.
                1964.
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