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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp 

12 april 2022 
 
 
 
 

 
Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

In deze Goede Week vraag ik uw bijzondere aandacht voor twee activiteiten, die in onze regio gaan 

plaatsvinden. 

We zijn erin geslaagd om zuster Hettie Berflo o.carm naar Amstelveen te laten komen. Zij is een groot 

kenner van Titus Brandsma en kan op basis van haar grote ervaring in het begeleiden van 

bezinningsbijeenkomsten op een prachtige wijze daarvan vertellen. Lees hierna daarover en komt 

allen. Aanmelden is niet nodig. 

De Denktank van de Karmelparochie in Aalsmeer is erin geslaagd om Peter Vermaat uit te nodigen 

voor twee voorstellingen onder de titel ‘Titus, held of heilige?’. Vanuit verschillende geledingen in 

Friesland, binnen de orde van de Karmelieten en uit het onderwijs hebben lovende verhalen ons 

bereikt. Dus zeer zeker de moeite waard; komt allen. 

Ik wens u allen een rustige Goede Week, met tijd voor bezinning en gebed. Met Pasen vieren we de 

kern van ons geloof: de Opstanding en het Leven. 

Met vriendelijke groet, 

Herman van Bemmelen 

 

 
God zegene Ukraine. God zegene Rusland. 

God geve dat beide volkeren 

weldra weer in volle vrede en vrijheid 

naast elkander staan in zijn erkenningen tot zijn eer, 

tot heil en bloei van beide zo na verwante volken. 

Titus Brandsma 22 januari 1942. 

Geactualiseerd door Anne-Marie Bos 25 februari 2022. 

 

 

 

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 

Karmelaaamba@gmail.com  

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

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

  

mailto:Karmelaaamba@gmail.com
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Gebed 

God van vrede en gerechtigheid. 

U opent ons hart voor de liefde 

en de vreugde van het Evangelie, 

zelfs te midden van alle haat 

en vernedering van onze broeders en zusters. 

Maak ons tot Uw getuigen in de wereld van vandaag, 

zodat wij evenals de heilige Titus Brandsma  

met mildheid kunnen zien 

door de verschikkingen van onmenselijkheid heen 

tot in Uw heiligheid, 

die ook straalt doorheen 

de martelaren van alle tijden. 

Amen 

Rondom Titus Brandsma 
Onderstaande bijeenkomst wordt op 26 april 2022 georganiseerd door de Parochie van de Heilige 

Titus Brandsma in Amstelveen in samenwerking met ons. Weet u allen van harte uitgenodigd. 

 

 

 

Rondom Titus Brandsma 

Heilig in het alledaagse leven 

Wat is heiligheid? Wat denken wij bij deze woorden? Is het alleen 

iets voor heel uitzonderlijke mensen? Wat kunnen we daarover van 

Titus Brandsma leren?  

Mensen hebben hem niet als heilig ervaren omdat hij in Dachau 

gestorven is, maar hoe hij geleefd heeft, tot in Dachau aan toe.  

Er zijn veel getuigenissen van mensen hoe ze hem ervaren hebben, in 

alle aspecten van het leven. 

Datum 26 april 2022 

Tijd 19:30 - 21:30 uur 

Plaats Kerk van de H. Titus Brandsma,  

Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen 

Begeleiding Hettie Berflo o.carm 

 
 

 
 

Hettie Berflo o.carm 

Als beheerder van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen heeft 

zij Titus Brandsma goed leren kennen door de verhalen van mensen 

die hem bij leven hebben gekend. Vervolgens nam dat toe door het 

bestuurswerk binnen de Karmel en als Voorzitter van de Stichting 

Vrienden van Titus Brandsma. Titus is een vertrouwde vriend voor 

haar geworden.  

Jarenlang begeleidt zij bezinningsbijeenkomsten binnen en buiten de 

Karmel en bezinningsweken in het Vormingshuis Boxmeer.  
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Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’ 
Naar aanleiding van de heiligverklaring op 15 mei a.s. van Titus Brandsma organiseert de Denktank 

van de Karmelparochie in Aalsmeer bovengenoemde voorstelling. 

Op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 2022 zal Peter Vermaat, dichter-verteller, 

poppenspeler-theatermaker, zijn voorstelling spelen: Titus, held of heilige? Een theatrale en poëtische 

vertelling over het leven van Titus Brandsma gevisualiseerd door karakteristieke poppen en objecten. 

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na 

2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In een 

avondvullende theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het 

levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), 

werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een 

kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een 

praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde 

die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar 

is inspirerend tot op de dag van vandaag.  

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie van 

de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam 

Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd 

uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus 

Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen 

te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in 

Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een voorstelling 

van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man. 

Datum (vrijdag resp. zaterdag) 23 september 2022 24 september 2022 

Tijd 20:00 uur 

Plaats Karmelkerk 

Stommeerweg 13 

1431 ES Aalsmeer 

Bijdrage € 10,00 

Bestellen als volgt:  

Betalen op naam van RK Kerkbest vd Par. OLV vd Berg Carmel 

Bankrekening NL03INGB0000937083 

Onder vermelding van de gewenste datum  

uw naam 

straat, postcode en huisnummer 

 

  



4 

 

Activiteiten rond heiligverklaring Titus Brandsma 
 

23 april Op zaterdagavond in theater ‘de Boerderij’ in Huizen: een theaterstuk met 

muziek en zang, zie https://www.spant.org/voorstellingen/titus-laatste-reis/ 

Vanaf 13 mei Begin van het vertrek van de vier georganiseerde reizen naar Rome om de 

heiligverklaring van Titus Brandsma in Rome mee te maken. 

Zie: Rome - Titus Brandsma - Huis voor de Pelgrim 

15 mei Heiligverklaring van Titus Brandsma in Rome. Die zal in Nederland ook op de 

TV worden uitgezonden. 

28 mei Op zaterdagmiddag in de kloosterkerk van Stads-klooster San Damiano in Den 

Bosch (Van der Does de Willeboissingel 12, 5211 CB, ’s-Hertogenbosch), een 

theater met poppenspel door Peter Vermaat. Aanvang 15.00 uur. Zie: 

https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus 

22 mei Om 16:00 uur wordt een nationale dankviering gehouden in de Sint-

Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch 

10 juni Dr. Anne-Marie Bos o.carm komt op basis van haar geweldige kennis over Titus 

Brandsma een lezing houden onder de titel: Getuige van God. 

De avond start om 19:30 uur in de H. Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, 

1183 HN  Amstelveen. Nadere berichtgeving volgt later. 

18 juni Op deze zaterdag zal in het Titus Brandsma Memorial (Stijn Buysstraat 11, 6512 

CJ, Nijmegen) een feestelijke ‘Vriendendag’ gehouden zal worden 

georganiseerd door De Stichting Vrienden van Titus Brandsma. Zie de 

Vriendenkrant van maart 2022. Nadere invulling van het programma wordt later 

bekend gemaakt. 

26 juli Dagtrip naar het Titus Brandsma Museum in Bolsward georganiseerd door de 

H. Titus Brandsmaparochie in Amstelveen. 

september Lezing door Sanny Bruins, informatie volgt later. 

6 november  Jaarlijkse Titus Brandsmafeest in H. Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, 

1183 HN  Amstelveen 

Over Titus Brandsma 
Op YouTube is een verhaal over Titus Brandsma te beluisteren vertelt door Huub Welsen, de Prior-

provinciaal van de Karmelieten en Hettie Berflo o.carm. 

Titus Brandsma is een grote inspiratie - YouTube 

https://www.spant.org/voorstellingen/titus-laatste-reis/
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/rome-titus-brandsma
https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus
https://www.youtube.com/watch?v=ubATC5O9RKQ

