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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen 

25 juli 2021 
 

 

 

24 juli 2021 

 

 
Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

Van de meeste centra voor spiritualiteit van de Carmel krijg ik regelmatig berichten die zij weer 

zenden aan hun deelnemers. Zo kreeg ik gisterenavond een bericht van het Titus Brandsma Memorial. 

Dat bericht opgesteld door Marieke Rijpkema o.carm. (beheerder Titus Brandsma Memorial), begon 

als volgt: 

Deze week had ik een journalist aan de telefoon van het Noord Hollands Dagblad. Hij wilde een 

artikel maken over Titus Brandsma. Hij vertelde dat de pastoor van de Titus Brandsma parochie 

in Amstelveen hem een beetje ‘opgestookt’ had om eens aandacht aan Titus te besteden, nu zijn 

heiligverklaring dichtbij komt. Een goede aanleiding zou kunnen zijn, zijn sterfdag op 26 juli. 

Daar heeft hij gehoor aan gegeven. Pastor Eugène Jongerden, met wie ik nog gestudeerd heb in 

Amsterdam, had mijn naam doorgegeven. Het is een mooi artikel geworden. Het is vandaag in de 

krant verschenen. Journalist Jan Vriend stuurde me een scan toe. Ter ere van de sterfdag en 

gedachtenis van Titus zal ik hem bij dit ‘teken van leven’ meesturen. 

Prima initiatief van Pastor Jongerden en dat had ook een mooi resultaat. Bijgaand treft u de scan van 

het Noord Hollands Dagblad aan. U moet met het programma wel de tekst vergroten om het goed te 

kunnen lezen. De journalist heeft zijn best gedaan lijkt mij. 

Op de volgende bladzijde treft u tevens een aanbod van het Titus Brandsma Memorial aan van wat bij 

hen te koop is. 

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


2 

 

 

Mocht u deze week speciale aandacht aan Titus Brandsma 

willen besteden dan is het misschien goed om te weten dat 

er weer een nieuwe voorraad Titusbeeldjes beschikbaar is 

(23 cm hoog, van kunsthars, in bronskleur, bij de receptie 

te koop voor € 47,50) en dat we een nieuwe noveenkaars 

hebben laten maken, met de afbeelding van Titus 

Brandsma getekend door John Dons in kamp Amersfoort, 

zoals we die kennen uit de Tituskapel in onze kerk. De 

noveenkaars kost net als de andere noveen kaarsen (ze 

branden 9 dagen) € 5 per stuk. 
 

Als u interesse heeft in een of beide laat het mij dan  

weten op Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net 
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