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Adres

De afbeeldingen in deze folder
zijn allen afkomstig uit onze collectie.

Het bezoek- en correspondentieadres luidt:
Stichting Archief- en
Documentatiecentrum
voor r.k. Friesland,
Grote Dijlakker 12,
8701 KV Bolsward
T 0515 33 68 04
E info@archiefrkfriesland.nl

te blijven
(1792)

Bezoektijden
Stichting Archief- en Documentatie-

centrum voor r.k. Friesland

Grote Dijlakker 12

8701 KV Bolsward

Het Archief- en Documentatiecentrum is geopend
woensdag van 9.00 tot 16.00 uur en verder op
afspraak.

Internet
U kunt ons ook vinden op internet:
www.archiefrkfriesland.nl

als

Frankeren

briefkaart

(1859)

Stichting Archief- en Documentatie
centrum voor r.k. Friesland Bolsward

»
»
»
»
»
»

Bij het op orde brengen van archieven biedt het
Archief en Documentatiecentrum eventueel haar
advies en medewerking aan.

Datum: 

»
»

Handtekening: 

»

Hij/Zij zal de donatie overmaken naar bankrekeningnr. 29 64 70 090 t.n.v. de stichting te Bolsward.

»

Meldt zich aan als donateur van de Stichting Archief- en Documentatiecentrum
voor r.k. Friesland tegen een jaarlijkse donatie van €
(min € 15,-).

»

boeken en brochures
welke betrekking hebben
op de geschiedenis van
r.k. Friesland, de Friese
parochies en de geestelijkheid
foto’s van kerken en
kloosters
foto’s en andere gegevens van r.k. vereni
gingen en instanties
archieven van r.k. verenigingen, scholen en instanties
(geen parochiearchieven)
bid-, herinnerings- en devotieprentjes
foto’s van priesters, religieuzen en leden van
r.k. Friese families
overlijdensadvertenties en rouwbrieven
krantenknipsels en artikelen welke betrekking
hebben op katholiek Friesland
Katholieke illustraties (ingebonden)
kerkboeken en communieplaten
naslagwerken
devotionalia, zoals rozenkransen, wijwater
bakjes, beeldjes, medailles, kruisbeelden,
schilderijen, enz.

Postcode en woonplaats: 

»

De stichting stelt zich ten doel het verzamelen,
inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke
documentatie en archieven welke betrekking
hebben op het rooms-katholieke leven in Friesland.
Een belangrijk onderdeel daarvan is de
geschiedenis en de cultuur van de r.k. kerk en
haar parochies.
De doelstelling van de stichting gaat mede uit naar
het aanleggen en onderhouden van een bestand
van de uit Friesland afkomstige religieuzen en de
religieuzen die in de parochies werkzaam zijn en
geweest zijn.
Ook verzamelt de stichting gegevens betreffende
r.k. Friese families.

Adres: 

Doelstelling

Om haar doelstellingen te kunnen verwezelijken
heeft de Stichting Archief- en Documentatie
centrum voor r.k. Friesland veel geld nodig.
Bovendien is geld nodig voor de huisvesting.
Zonder uw steun kunnen wij dit doel niet bereiken.
Meldt u daarom aan als donateur van onze stichting. U helpt daarmee ons én het nageslacht, voor
wie vele herinneringen tastbaar bewaard blijven.
De Stichting is een ANBI erkende rechtspersoon.
Vul daarom onderstaande strook in.

Naam: 

Wat wordt er voor de
toekomst bewaard?

Ondergetekende,

De Stichting Archief- en Documentatiecentrum
voor r.k. Friesland is op 1 mei 1984 opgericht.

