Beverwijk herbergt een stil
geheim van de Vrouwe !

Ida Peerdeman ontving destijds een aantal boodschappen van de Vrouwe in de RK
Thomas van Aquinokerk in Amsterdam. Deze kerk is in 2003 gesloopt.
Verbluffend is de optische gelijkenis van de Thomas van Aquinokerk met de boogvormen
en zuilengangen van de O.L.V. van Goede Raadkerk.

In Beverwijk (aan de Arendsweg 59) bevindt zich de 100‐jarige Onze Lieve Vrouw van
Goede Raadkerk. Het is een kerk uit 1915 die nog geheel in authentieke staat verkeert.
De kaalslag van de tijd is aan deze mariale kerk (gebouwd onder architectuur van
Kropholler) voorbijgegaan.
Pas in 2008 is in deze kerk het stille geheim van de
Vrouwe van alle Volkeren ontdekt.
In 1958 heeft de toenmalige pastoor Vollebregt (uit Amsterdam) in de Mariakapel van
deze kerk een tweetal muurschilderingen laten aanbrengen.
Op de linkermuur is een schildering van Onze Lieve Vrouw van Fatima aangebracht en
toont Maria met de drie herderskinderen.
Echter: op de rechtermuur van de Mariakapel heeft pastoor Vollebregt in het geheim een
zeer bijzondere muurschildering laten aanbrengen, namelijk van Maria, als Vrouwe van
alle Volkeren.
Dit is destijds buiten medeweten van het bisdom Haarlem gebeurd, want de aanvraag
voor de rechtermuur luidde: ‘het zonnewonder van Fatima’.
Echter, pastoor Vollebregt heeft destijds ‐ in september 1958 ‐ besloten de kunstenaar
Henk Beekman (zonder toestemming van het bisdom) opdracht te geven tot een
muurschildering van Maria, omgeven door vele volkeren, tegen de achtergrond van
kerkgebouwen uit verschillende culturen.

RK Thomas van Aquino‐kerk te Amsterdam, waar destijds Ida Peerdeman
de boodschappen van de Vrouwe ontving.

Deze muurschildering van de Vrouwe van alle Volkeren is aangebracht ten tijde van de
boodschappen aan Ida Peerdeman tussen 1945 en 1959.
De kunstenaar heeft een eigen, kunstzinnige interpretatie gegeven van de boodschappen
van de Vrouwe van alle Volkeren. In de parochiële verslagen van de O.L.V. van Goede
Raadkerk uit 1958 staat deze muurschildering opgetekend als: ‘muurschildering van de
Moeder van alle Volkeren’.

Deze muurschildering is de oudste
muurschildering van de Vrouwe van alle
Volkeren ter wereld !
RK Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk te Beverwijk die de oudste
muurschildering ter wereld bevat van de Vrouwe van alle Volkeren.

De oudste muurschildering ter wereld
van de Vrouwe van alle Volkeren

Maar ook de O.L.V. van Goede Raadkerk wordt
momenteel ernstig in haar bestaan bedreigd!
De kerk is reeds parochieel gesloten en de kerk met haar vele
bijgebouwen en pastorie worden momenteel ter verkoop aangeboden
aan belanghebbenden die daartoe een oriëntatie tot herbestemming
uitvoeren.

Moet ook deze kerk verloren gaan
voor de verering van de Vrouwe van alle Volkeren?

Muurschildering ‘Moeder van alle Volkeren’ in de O.L.V. van Goede
Raadkerk.

Intronisatie van de huidige afbeelding van de Vrouwe op 8 december
2008 in de O.L.V. van Goede Raadkerk.

