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Archief Apostolaat van de Rozenkrans

Ten Geleide

Apostolaat van de Rozenkrans (1898-1970)
Vanaf de 15e eeuw werd het rozenkransgebed gepropageerd door de orde van de Dominicanen en ook door de
Montfortanen. Het gebed beleefde hoogtepunten in tijden van nood. Tijdens een pestepidemie in Bologna in 1635 richtte
de Dominicaan Timoteo Ricci de ‘Heilige Militie van de Maagd van de Rozenkrans' op. Diverse pausen, vooral Leo XIII
die er in tien encyclieken over sprak, hebben het bidden van de rozenkrans aanbevolen. Het gebed tot de H. Maria als
bemiddelaar moest de wereld redden van zware beproevingen, de afgedwaalde zielen weer tot de kerk terugbrengen en
het licht van het geloof over de wereld verspreiden.

In 1936 werd in Nederland de Broederschap van de H. Rozenkrans opgericht door de Dominicaan D.A. Linnebank. De
Broederschap was gevestigd in het Dominicanenklooster in Huissen. Vanaf 1951 werd onder invloed van de
Amerikaanse ‘Family Rosary Crusade' van pater Peyton C.S.C. die volle stadions trok, ook hier het massaal bidden van
de rozenkrans gepredikt; lidmaatschap van de broederschap raakte op de achtergrond. Het doel was te bidden voor
vrede, welvaart, wereldverbetering. Toch bleek reeds vanaf eind vijftiger jaren, in ieder geval in Nederland en West-
Europa, de aantrekkingskracht van de rozenkrans uitgewerkt. Als gevolg van de liturgische vernieuwingen verloor de
rozenkransfabriek Romiak van de paters Montfortanen in 1967 van de ene dag op de andere haar Nederlands
afzetgebied.
Paus Johannes Paulus II riep het jaar 2003 uit tot ‘Jaar van de Rozenkrans'.

Bron: Knipselcollectie KDC
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 0.Beeld en geluid.  

Bevat 3 stukken
  
 1.Stukken betreffende de tentoonstelling "Rond de Rozenkrans" te Nijmegen met o.a.

de openingsrede van dr J. Wolters.  1953
  
 2.Lezing "Een en onverbreekbaar" over het huwelijk.  z.j.
  
 3-6.Artikelen over de rozenkrans uit verschillende tijdschriften, hoofdzakelijk van D.A.

Linnebank OP, promotor van het AVR.  1950-1968
Bevat 4 stukken

  
  3.1950-1953
  
  4.1954-1956
  
  5.1957-1963
  
  6.1964-1968
  
 7.Circulaires van "Centrum Internationale Dominicanum Rosarie" te Fatima

(Portugal).  1957-1958
  
 8.Stukken betreffende het 3e Congres International Dominicain du Rosaire te Rome.

  1963
  
 9.Verhandeling "Über die lauretanische Litanei" van pater Rochus Spiecker OP.  1950
  
 10.Artikel "Het Rozenkransgebed" van pater Bertilo de Boer, uit "De Kloosterling".

  1953
  
 11-1.Stukken betreffende jeugdkruistocht.  1953-1956
  
 11-2.Stukken betreffende kruistocht - religieuzen.  1947, 1952-1957
  
 12.Stukken betreffende kruistocht: pers en propaganda.  1951-1955
  
 13.Stukken betreffende kruistocht in de parochies.  1951-1956
  
 14.Stukken betreffende de verschijningen van de H. Maagd in San Damiano, Italië,

Mexico, Amsterdam.  1966-1970
  
 15.Lijsten met aantal leden in de bisdommen.  1954-1956
  
 16.Verslagen verloop Rozenkranskruistocht in Nederland.  1951-1955
  
 17.Namenlijsten.  1859, 1945-1951
  
 18.Verslag van het Internationaal Rozenkranscongres te Toulouse (Frankrijk) van "F"

  z.j.
  
 19.Artikel "Aperçu des activités de l'Apostolat du Rosaire Néerlandais" van D.A.

Linnebank OP, promotor te Huissen.  1958
  
 20.Stukken betreffende propaganda.  1951, 1956, 1960-1962, 1971, z.j.
  
 21.Circulaires m.b.t. de Rozenkranskruistocht van verschillende personen te Rome en

Langres (Frankrijk).  1957-1959
  
 22.Stukken betreffende het Apostolaat van de Rozenkrans van D.A. Linnebank OP

(circulaires, rondzendbrieven e.d.).  1951-1956
  
 23-25.Brieven en briefkaarten van verschillende scholen aan het hoofdkwartier van de

Rozenkranskruistocht te Huissen, meestal houdende een verzoek voor toezending
van plaatjes voor de Rozenkranskruistocht van de jeugd.  1954-1955
Bevat 3 stukken

  
  23.A-B-C-D-E  1954-1955
  
  24.F-G-H-I-J-K-L-M  1954-1955
  
  25.N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-Z  1954-1955
  
 26.Kaartsysteem van de parochies met het aantal leden.  1898-1951
  
 27.Vlag met top van de vlaggestok.  z.j.

Bevat 1 stukken
  
 28.Artikelen over pater D. Linnebank OP uit #De Gelderlander# en #De Tijd#, de

promotor van AVR.  1955, 1960
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 29.Stukken betreffende de gouden (gulden) boeken.  1953-1954
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