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Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

De laatste weken krijg je niet het idee dat we in de zomer zitten. Zeker voor de mensen die in 

Nederland op vakantie zijn is, dat in veel gevallen jammer. Van de andere kant is het wel weer dat 

gelegenheid geeft van alles te doen en dat in tegenstelling tot het te warme weer van de vorige paar 

jaren. In deze periode voelen velen van ons zich vrijer omdat de maatregelen rond de pandemie wat 

zijn versoepeld. Toch blijven bepaalde gedragsregels van toepassing. Het samenkomen in grotere 

groepen vraag nog behoorlijk wat aandacht. Dat is de reden waarom we nog geen bijeenkomst voor de 

komende maand september hebben staan. 

September wordt ook Herfstmaand genoemd en dat is toch de komende maand. Daarom zijn er een 

aantal gedichten rond het thema herfst in deze bijlage opgenomen. Hopelijk kunt u er wat in verwijlen. 

Over de voortgang van het proces van de heiligverklaring van Titus Brandsma is nog geen nieuwe 

informatie beschikbaar. Bijgaand is een tekst ontdekt van Mgr. De Korte die over Titus Brandsma 

schrijft. Deze tekst treft u bijgaand aan. 

Misschien nog eens goed om een tekst van Titus Brandsma te overwegen: 

Wij zijn niet geroepen om in het openbaar levend grootse, opvallende en druk 

besproken dingen te doen. Dat zou tegen de eenvoud zijn, zoals wij die bedoelen te 

praktiseren. Maar het is wel onze plicht, de gewone dingen op grootse wijze te doen, 

dat is met een zuivere intentie en de inzet van heel de persoonlijkheid. Wij verlangen 

niet vooraan te staan en toegejuicht te worden vanwege prestaties, waartegen de 

mensen van de wereld plegen op te zien. Wij wensen alleen maar op te vallen door 

onze eenvoud en oprechtheid. 

 

Met vriendelijke groet, 

Herman van Bemmelen 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de 

activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen. 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar 

Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net  

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en 

vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888. 

  

mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net
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Karmelgebed voor 28 augustus 2021 

 

Een nieuwe heilige in aantocht? Van Mgr. dr. Gerard de Korte. 

In 1985 werd pater Titus Brandsma door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Als martelaar stierf 

hij in 1942 in het concentratiekamp Dachau. Recent kwam er goed nieuws uit Rome. De 

heiligverklaring van pater Titus is weer een stap dichterbij. Vaticaanse theologen hebben namelijk 

geoordeeld dat de genezing van een Amerikaanse pater als een wonder op voorspraak van de zalige 

Titus Brandsma mag worden gezien. 

Waardigheid 

De karmeliet Titus Brandsma verbind ik persoonlijk met de ferme verdediging van de katholieke 

media en de persvrijheid in het algemeen tijdens de Duitse bezetting. Hij heeft die vrijheid verdedigd 

tegenover de Duitse bezetter. Pater Titus werd daarmee een belangrijk katholiek verzetsman. Een 

priester die zich teweerstelde tegen het nieuwe heidendom. Tegenover het recht van de sterkste en de 

rassenwaan van het nationaalsocialisme verdedigde Titus Brandsma, vanuit het Evangelie van 

Christus, het recht van het zwakke en de waardigheid van iedere mens. Zo is Titus Brandsma een 

katholiek die, tot op de dag van vandaag, ook ver buiten eigen kring aanspreekt en diep respect 

oproept. Ook nu zijn er immers tal van landen waar de persvrijheid wordt ingeperkt en de 

mensenrechten met voeten worden getreden. Pater Titus is zo de patroon van iedereen die opkomt 

voor de waardigheid van de mens als beeld van God. Pater Titus heeft Christus zó voorbeeldig 

nagevolgd dat hij een groot voorbeeld voor anderen vormt. Hij gaf het licht van Christus door. In 

geloof is hij, als zalige en hopelijk binnenkort als heilige, ook een voorspreker. Wij mogen allerlei 

intenties bij hem neerleggen in gelovig vertrouwen dat hij dicht bij God is. 

Voorbij de angst 

Ton Crijnen schreef een mooie biografie over pater Titus. Deze biograaf schetst ons geen suikerzoete 

heilige maar een mens van vlees en bloed, met aarzelingen en worstelingen. De moed en de gelovige 
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overgave die Titus Brandsma in het concentratiekamp toonde, waren bevochten door innerlijke strijd. 

Hij ging met angst het kamp in, want hij vreesde voor zijn leven. Hij wist immers dat hij door zijn 

chronisch zwakke gezondheid weinig kans maakte het kamp te overleven. Zijn zorgen en angsten 

maken hem tot een mens die dicht bij ons staat. In de laatste periode van zijn leven heeft pater Titus, in 

de ellende van het kamp, zeer veel openheid en goedheid voor anderen getoond en hen vanuit zijn 

geloof buitengewoon bemoedigd. Hij was een man die, voorbij alle angst, op het laats t in staat is 

gebleken boven zichzelf uit de stijgen, in diep vertrouwen op zijn Schepper. De naam van pater Titus 

is natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden met de Radbouduniversiteit. Beroemd is zijn diesrede over 

het Godsbegrip die hij als rector magnificus in 1932 hield. Titus Brandsma vormt een blijvend 

symbool van de katholieke emancipatie in Nederland. De oprichting van de Katholieke Universiteit te 

Nijmegen in 1923 vormde immers een sluitstuk van de katholieke herleving in ons land. 

Erflater 

Ik hoop dat pater Titus door veel katholieken wordt gezien als een belangrijke erflater. De grote 

katholieke noties van menselijke waardigheid, personalisme, solidariteit en de inzet voor het algemeen 

welzijn bepaalden zijn leven. Zijn diepe geloof gaf hem innerlijk kracht tijdens de martelingen en 

sarpartijen door de kampbewakers in Dachau. Dinsdag 27 juli vieren wij de gedachtenis van de zalige 

Titus Brandsma. Het is bijna zeker dat wij over enige tijd de heilige Titus Brandsma zullen vieren. Als 

een priester die opkwam voor de persvrijheid en de rechten van de mens. En dat alles vanuit een diep 

Godsvertrouwen en een intense vriendschap met Jezus als zijn Heer. 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

Bisdom van ’s-Hertogenbosch, juni 2021 
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Nu het kouder wordt 

Nu het kouder wordt 

en het licht verzwakt, 

bidden wij 

dat wij warmte geven en warmte ontvangen 

en dat ons nooit mag ontbreken 

het licht van vriendschap en liefde 

waarin wij elkaar herkennen. 

Nu de avonden langer worden, 

bidden wij 

dat wij de tijd gebruiken 

om tot onszelf te komen, 

anderen te ontmoeten 

en te naderen tot God. 

Nu het jaar naar de winter keert, 

bidden wij om dankbaarheid 

voor alle vruchten van onze herfst 

en dat wij afscheid leren nemen. 

God, 

tussen licht en donker 

verloopt ons leven. 

Neem ons op in uw stilte 

en verblijd ons 

met uw vriendelijk licht, 

Jezus, onze Heer. 

Frans Cromphout 

Herfst breekt door.. 

God van de seizoenen, 

voor alles is er een tijd; 

er is een tijd voor sterven 

en een tijd voor opstaan. 

Wij hebben moed nodig 

om veranderingen aan te durven. 

God van de herfst, 

de bomen nemen afscheid van hun groen, 

laten vallen wat geweest is. 

Ook wij hebben onze momenten van loslaten, 

met al de onzekerheden 

en risico's daaraan verbonden. 

Help ons los te laten 

als dat van ons gevraagd wordt. 

God van de gevallen bladeren 

die een kleurrijk patroon vormen op de grond: 

ook ons leven heeft zijn eigen patroon. 

Als wij de ontwikkeling van onze groei overzien, 

laat ons daaruit dan lering trekken. 

God van de zuidwaarts trekkende ganzen: 

uw wijsheid leert ons wat we achter moeten laten 

en wat we mee moeten nemen naar de toekomst. 

We smachten naar inzicht en visie. 

God van berijpte bloemen en witgevroren ruiten, 

moge uw liefde voorkomen 

dat onze harten koud worden in dorre tijden. 

God van leven, voor dit alles: dank U wel. 

Onbekend 

Feest in de wind 

“Hup hup” roept de wind 

met een lachend geluid. 

“Hup hup, drie hoeraatjes 

voor vliegende blaadjes!” 

Hij schudt alle bomen 

al gierende uit. 

Daar gaan ze de blaadjes, 

als rollende raadjes. 

Wat heerlijk! Wat heerlijk! 

Wat vliegen ze fijn! 

Ze zwieren en dollen 

en lachen en rollen. 

‘t Is leuk om een blad 

in de herfstwind te zijn! 

Vera Witte 
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Tijd noch leeftijd 

Voor God bestaat tijd noch leeftijd. 

Wij zijn volkomen mens 

vanaf het prille begin 

totdat wij ons einddoel bereikt hebben. 

Elk stadium van ons leven 

is een deel van ons. 

Goede Vader, 

Schep in ons de onschuld 

en ontvankelijkheid van een kind, 

zodat wij vol vertrouwen 

naar U kunnen opkijken 

en alles durven verwachten. 

Schenk ons het enthousiasme 

en de energie van de jeugd, 

opdat wij de dromen die U in ons hart 

hebt gelegd, niet opgeven, 

maar onvermoeibaar blijven werken 

om ze te verwezenlijken. 

Geef ons de rijpheid en de nuchterheid 

van een volwassene, 

opdat wij bedachtzaam spreken en doelgericht handelen. 

Schenk ons de levenswijsheid en de gemoedrust 

van een bejaarde, 

opdat wij ons bewust worden 

van onze beperkingen 

en ons leven in uw handen durven leggen. 

Amen 

Gaby Baum 

 

 

 

 

Vrede 

Is vrede 

als iedereen van elkaar houdt 

als de hele dag de zon schijnt, 

dat er geen verdriet meer is, 

dat het ene dier het andere dier 

niet meer opvreet, 

dat je de hele dag tv mag kijken en 

dat er op school alleen spelletjes worden gedaan? 

Nee, dat is geen vrede – 

dat is wegdromen 

in iets wat niet kan bestaan. 

Vrede is 

de ander geen kwaad doen, 

de ander het vertrouwen geven 

dat jij te vertrouwen bent. 

dat is niet dromen maar proberen, 

en als het een keer niet lukt, 

dan probeer je het de volgende keer 

beter te doen. 

Gerrit van den Nieuwendijk 

Gebed in de herfst 

Nu de herfst de dagen binnenkruipt 

en de nevel woont op het veld, 

nu de avond zich vroeger verspreidt in de 

boomgaard 

en de nacht zich verdiept boven het dak 

Leer ons eerbied voor de stilte 

Geef ons achting voor de duisternis 

Neem onze schuwheid weg voor de 

eenzaamheid 

Want alles wat gebeurt, 

de gang van de seizoenen 

De reis door de dagen, 

het krimpen van het jaar, 

in alles ligt het geheim van de weg. 

de weg die wij gaan door de jaren, 

de gang die ons voert tot de dood, 

het geheim van het licht in de dingen, 

de adem van engelen in de nacht. 

Doe ons open voor dieper dan wij 

Leer ons horen en zien met de ziel. 

nader ons in het holst van de nacht 

geef ons vleugels in het licht 

Catharina Visser 

 


