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Verzameling J.P.M. Bos.

Ten Geleide

Verzameling J.P.M. Bos (1967-2007)
De verzameling betreft stukken over de verering van "de Vrouwe van alle Volkeren". Deze verering ontstond nadat Maria
een aantal keren aan de Amsterdamse zieneres Ida Peerdeman verscheen. De authenticiteit van de verering is steeds
een punt van discussie geweest. Desalniettemin geniet de Vrouwe van alle Volkeren steun en verering van katholieken
over de gehele wereld. De verzameling bevat onder andere een manuscript over de geschiedenis van de verering.
R. Peters
Uit: Impressie, Nieuwsbrief van het katholiek Documentatie Centrum. Nr. 6 2010
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Verzameling J.P.M. Bos.

  
 1-4.Manuscript "De Vrouwe van alle Volkeren" door P.J. Bos.  [1973], z.j.

Bevat 4 stukken
  
  1.Deel 1: Over onze "lezingen".  1955-1957
  
  2.Deel 2: Een poging tot verstaan van de door de Vrouwe exact gesproken woorden.

  1973, z.j.
  
  3.Deel 3: Boekbespreking.  1973, z.j.
  
  4.Deel 4: Uit ons archief.  1973, z.j.
  
 5.Bulletins #De Vrouwe van alle Volkeren# nrs. 9, 11 t/m 20.  2003-2007
  
 6.Correspondentie met M.A. van Seijen, Uitgeverij Omnia-Fausta, over de mogelijke

uitgave van het manuscript "Vrouwe van alle Volkeren" door P.J. Bos.  2004
  
 7.Correspondentie met diverse medewerkers van #Vrij Nederland# over de Vrouwe

van alle Volkeren. Met artikel "Paus zonder poespas" door Thijs Broer.  2005
  
 8.Artikel "Een fantoom tussen de schuifdeuren" door Ton van Schaik, verschenen in

#De Bazuin# van 12 juli.  2002
  
 9.Brief aan de redactie van het #Katholiek Nieuwsblad# over de devotie tot de Vrouwe

van alle Volkeren. Met artikelen en ingezonden brieven.  2004-2005
  
 10.E-mail aan de redactie van #De Volkskrant# over de devotie tot de Vrouwe van alle

Volkeren. Met artikelen en ingezonden brieven.  2004-2005
  
 11.Correspondentie met diverse medewerkers van de Stichting "Vrouwe van alle

Volkeren" over het gebed tot de Vrouwe en over het manuscript "De Vrouwe van
alle Volkeren" door P.J. Bos.  2007

  
 12.Correspondentie met E.H.A. Fenis, kanselier van het Bisdom Haarlem, over het

manuscript "De Vrouwe van alle Volkeren" door P.J. Bos.  2005, 2007
  
 13.Manuscript "De uitspraken van de kerkelijke overheid (Gelegenheidsuitspraken)"

door P.J. Bos.  z.j.
  
 14.Notities over de toelichtende verklaringen van de zieneres, zoals voorkomen in de

brochure van pater H.A. Brouwer AA "De Vrouwe van alle Volkeren" door [W.
Groos].  1967

  
 15.Bidprent "De vrouwe van alle volkeren".  2003
  
 16.Boek #O.L. Vrouw aan Haar Dierbare Priesters# uitgegeven door de Mariale

Priesterbeweging.  1976
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