
KONINGIN MARIA DAG 

 

Jaarlijks, op 22 augustus, viert de Rooms-

katholieke Kerk de kroning van Maria in de 
hemel: “Maria Koningin”.  Vele mensen 
hebben waarschijnlijk nooit van deze feestdag 

gehoord. De kerk viert dit feest ook niet echt 
groots. Maar als het aan de Amsterdamse 

actiekunstenaar Rob Schrama ligt, gaat daar 
dit jaar verandering in komen. 
 

 
Met een zekere weemoed heeft Nederland 

Koninginnedag moeten inruilen voor 
Koningsdag. Maar Koninginnedag komt weer 
terug met “Koningin Maria dag”. Vrouwen 

verwelkomen op deze dag Maria in hun 
midden. Heilige Maria heeft op 31 mei 1956 

Amsterdam aangewezen als plek om samen te 
komen. Vrouwen uit de gehele wereld zullen 
naar Amsterdam gaan om zich te verbinden 

met Maria’s goddelijke energie. "Koningin 
Maria dag" wordt  gevierd op de door Maria 

gewijde grond tegenover de RAI, de plek waar 
de basiliek voor Maria zal gaan verrijzen.   

 

Op 22 augustus 2017 worden rondom deze vlakte 4 lasers opgesteld. In de avonduren 

schieten zij fluorescerende licht het universum in en vormen zo een piramide. Van verre zijn 

de stralen te zien en leiden de bezoekers er naar toe. Vrouwen van alle culturen en religies 

worden uitgenodigd onder deze  piramide plaats te nemen. Iedereen neemt een lichtje en 

vredeswens mee. 
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Door middel van gebed en meditatie, zang, 

muziek, dans en door het verrichten van allerlei 
rituelen, ontstaat een uniek samenzijn van 
vrouwen -en hun uitgenodigde mannen- die 

kiezen voor vrede en verdraagzaamheid. Onder 
de Lichtpiramide, verbonden met de goddelijke 

Maria energie, geven zij hun positieve energie 
door naar alle gebieden op aarde waar 
bevolkingsgroepen elkaar bestrijden. Laat 

Maria’s Geest wonen in de harten van alle 
mensen  opdat zij bewaard mogen blijven voor 

neergang, rampen en oorlog! 
 

 
Maria toont een nieuwe  weg in ons religieus 
beleven: niet het lijden, maar de Liefde staat 

centraal. Daarom hoeft Zij het kruis van Jezus 
niet meer te dragen.  Maria zonder kruis opent 

Haar weg naar mensen met een ander geloof 
dan het christelijke. Maria wordt zo voor 
iedereen het symbool voor een liefdevolle 

vreedzame toekomst! 
 

 

In de kerk van Maria zal de liturgie door vrouwen worden verricht. Maria neemt  zowel  bij 

joden, christenen en moslims, een bijzondere positie in. Toch is de positie van de vrouw 

binnen deze godsdiensten reeds eeuwen lang ondergeschikt aan een mannelijke 

dominantie. Het is de hoogste tijd dat de vrouwelijke energie  de  wereld weer in balans 

gaat brengen. Maria zal hierbij een verbindende factor vormen in de emancipatie en 

participatie van de vrouwen,  in alle geledingen van de samenleving èn in de grote 

wereldgodsdiensten.  

Rob Schrama  is  ervan overtuigd dat  paus Franciscus  deze herwaardering  van het 

vrouwelijke zal  begroeten en ondersteunen. De kracht van de Maria energie zal als een 

Tsunami van Liefde  de harten van de mensen  op aarde vervullen en Vrede op Aarde 

brengen. 

     

 “Jerusalem Hug”  

 

Meedoen?  

Meld je aan via Facebook!  
 

Vragen?  
Rob Schrama 
mail@robschrama.nl  

tel.0646608660  

     Rob Schrama nodigt alle vrouwen uit  

om deel te nemen aan:  
 

“Koningin Maria dag”  
22 augustus 2017 

 
 


