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KONTAKT VOOR DE VRAGENLIJST: GEESTELIJKE BEWEGING VAN DE KONINGIN VAN DE VREDE IN DE WERELD  

MARIJANA JURIČIĆ: gospaspilgrim@gmail.com 
 

VRAGENLIJST : GEESTELIJKE BEWEGING VAN DE KONINGIN VAN DE VREDE IN DE WERELD 
 

De Geestelijke beweging van de Koningin van de Vrede is een levende werkelijkheid in de Kerk, door een geest van gebed en niet door 
een menselijk initiatief, opgewekt. Deze geestelijke beweging van de Koningin van de Vrede , ontstaan vlakbij Haar boodschappen, is 
één van de grootste en één van de meest authentieke gebedsbewegingen van de twintigste eeuw. Een beweging, die leeft in de Kerk 
en voor de Kerk vermits het de gelovigen, de clerus, de religieuzen en de bisschoppen hierin betrekt. Daar dezen op verschillende 
manieren openlijk getuigenis aflegden en nog steeds afleggen over de veelvuldige geestelijke weldaden, die Medjugorje bijgebracht 
heeft, in het leven van zoveel gelovigen en in ‘t bijzondere - en niet in het minst - de terugkeer tot het gebedsleven. 
Wij zouden graag een betere kijk krijgen op de verspreiding in de wereld van deze beweging, inbegrepen de bedevaarten naar 
Medjugorje, de oprichting van vredescentra en van gebedsgroepen overal ter wereld, alsook van de pastoraal, de drukwerken, de 
humanitaire hulp en andere……. We vragen u daarom deze vragenlijst in te vullen en hem per e-mail of per fax terug te zenden naar 
het Heiligdom van de Koningin van de Vrede te Medjugorje. 

IN DRUKLETTERS INVULLEN AUB. 

1. VERENIGING  

a. Naam van de vereniging           

b. Naam van de verantwoordelijke          

c. Adres Straat            

Postcode           

Stad (gemeente)          

Land            

d. Telefoon (met de code van het land en van de zone)       

e. Fax (met de code van het land en van de zone)        

f. E-mail             

g. Internet www Adres           

h. Taal (talen)             

i. Bisdom(men) waarin de vereniging gevestigd is       

              

j. Priester(s) - geestelijke leider(s): Naam/adres/tel/fax/e-mail      

              

k. Verenigingen verbonden met uw vereniging         
 

2. KENMERKEN VAN DE VERENIGING 

a. Vredescentrum          Ja/Neen 

b. Vereniging voor bedevaarten        Ja/Neen 

i. Sedert wanneer?           

ii. Hoeveel bedevaarders heeft u naar Medjugorje vergezeld?      

iii. Personen die de bedevaarders vergezellen: Naam en adres     

             

iv. Tel/fax/e-mail           

c. Gebedsgroep(en)          Ja/Neen 

i. Naam en adres van de groepen en de verantwoordelijke personen     

             

ii. Tel/fax/e-mail           
OMDRAAIEN AUB. 
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d. Drukwerken          Ja/Neen 

i. Tijdschriften (naam van het tijdschrift)      Ja/Neen 

ii. Omzendbrief (naam van de brief)       Ja/Neen 

iii. Boek(en) (titel, uitgave jaar)       Ja/Neen 

iv. Audio/videocassetten (titels, uitgave jaar)      Ja/Neen 

v. verkoopspunten (winkels)        Ja/Neen 

vi. Andere?          Ja/Neen 

e. Organisatie voor geestelijke bezinningen (retraites) en seminaries    Ja/Neen 

f. Organisatie van gebedsdagen en van conferenties      Ja/Neen 

g. Humanitaire activiteiten         Ja/Neen 

h. Andere?             

 

3. BISSCHOPPEN NAAR MEDJUGORJE GEKOMEN LANGS DEZE VERENIGING  Ja/Neen 

Naam en adres             

Tel/fax/e-mail             

Bisdom              

 

4. PRIESTERS DIE DE BEDEVAARTEN VERGEZELLEN      Ja/Neen 

Naam en adres             

Tel/fax/e-mail             

Bisdom              

 

5. GIDS OF KONTAKTPERSOON waarmee de vereniging samenwerkt IN MEDJUGORJE  Ja/Neen 

Naam en adres             

Tel/fax/e-mail             

 

6. HEEFT UW VERENIGING EEN VERTEGENWOORDIGER IN MEDJUGORJE?   Ja/Neen 

Naam en adres             

Tel/fax/e-mail             

 

Bijkomende inlichtingen aangaande de vermelde punten of andere inlichtingen: 

              

              

              

               

               

               

              

              

              

              

              

               

Handtekening      van de vereniging:      

Adres/Tel/Fax/e-mail            

               

 


