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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp 

 

 

2 april 2022 
 

 

 

 
Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

Op veel plaatsen wordt heel wat voorbereid in verband met de Heiligverklaring van Titus Brandsma. 

Daaruit is een selectie gemaakt, die u in en bij deze uitgave aantreft. 

Ook in onze regio vinden voorbereidingen plaats, maar daarover op een later moment. 

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. 

 

Karmelviering 

Elke laatste donderdag van de maand is er een eucharistieviering, een Karmelviering, in de kerk van 

de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp. 

Iedereen is van harte welkom. Na afloop van de viering is er koffie en thee. 

Tijd 10:30 uur. 

Plaats HH. Engelbewaarders, Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badhoevedorp. 

Voorganger Loek Seeboldt o.carm. 

 

 

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 

Activiteiten rond heiligverklaring Titus Brandsma 
Op zaterdagavond 23 april in theater ‘de Boerderij’ in Huizen: een theaterstuk met muziek en zang, zie 

https://www.spant.org/voorstellingen/titus-laatste-reis/  

In onze regio worden in samenwerking met de diverse parochies activiteiten voorbereid. Daarover 

informeren wij u later. 

Op zaterdagmiddag 28 mei 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  

Op 22 mei om 16:00 uur wordt een nationale dankviering gehouden in de Sint-Janskathedraal in ‘s-

Hertogenbosch. 

Op zaterdag 18 juni 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 hierna. Nadere invulling van het programma wordt 

later bekend gemaakt.  

Publicaties rond heiligverklaring Titus Brandsma: 

Vanaf 29 maart wordt door de bisdommen en de Karmel Orde een speciaal 

publieksmagazine “Titus Brandsma. Heilige van de Lage Landen” verspreid 

naar parochies en kloostergemeenschappen. 

Overige geïnteresseerden kunnen het blad tegen verzendkosten aanvragen bij 

het bisdom Den Bosch (communicatie@bisdomdenbosch.nl ) of het bisdom 

Groningen-Leeuwarden (l.winter@bisdomgl.nl ). 

De digitale uitgave is aangetroffen op: 

2022 01 - Titus Brandsma Heiligverklaring - low.pdf (bisdom-roermond.org) 

 

Bisdom Roermond maakt daarnaast een bidprentje beschikbaar bij gelegenheid van de heiligver-

klaring, maar is nog niet aangetroffen. 

De stichting Vrienden van Titus Brandsma (zie https://www.titusbrandsmavrienden.nl/) heeft naar 

aanleiding van de aankondiging van de heiligverklaring van Titus een ‘Vriendenkrant’ uitgegeven 

(maart 2022). Deze wordt automatisch naar ‘Vrienden van Titus’ toegestuurd (u bent vriend voor € 10 

https://www.spant.org/voorstellingen/titus-laatste-reis/
https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus
mailto:communicatie@bisdomdenbosch.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
https://admin.bisdom-roermond.org/public/mkw_editor_uploads/files/Documenten/2022%2001%20-%20Titus%20Brandsma%20Heiligverklaring%20-%20low.pdf
https://www.titusbrandsmavrienden.nl/
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per jaar), en is ook op de website van de Vrienden te lezen: 

https://www.titusbrandsmavrienden.nl/pdf/Vriendenkrant-maart-2022.pdf  

Op de site van De Stichting Vrienden van Titus Brandsma treft u ook enkele uitgaven over Titus 

Brandsma aan uitgegeven door die stichting. 

De internationale Karmelorde heeft een aantal folders over Titus Brandsma gemaakt. Die worden 

momenteel vertaald naar het Nederlands. De eerste twee vertaalde folders wordt met deze uitgave 

meegestuurd. 

Tituswandeling 
In het voetspoor van Titus Brandsma 

In 2005 heeft de Nijmeegse bevolking Titus Brandsma gekozen tot 

de ‘grootste Nijmegenaar aller tijden’. Titus Brandsma behoorde in 

1923 tot de oprichters van de Katholieke Universiteit. In de jaren 

’30 van de vorige eeuw heeft hij in zijn colleges gewaarschuwd 

tegen de gevaren van het opkomend nationaal socialisme. In januari 

1942 is gearresteerd en via Kamp Amersfoort naar het concentratie kamp in Dachau overgebracht. 

Daar stierf hij op 26 juli 1942. 

In het Titus Brandsma Memorial (TBM) aan het Keizer Karelplein (Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ, 

Nijmegen) wordt zijn gedachtenis levend gehouden. 

Om nader kennis te maken met zijn gedachtengoed organiseert het TBM een rondwandeling langs 

plaatsen die in het leven van Titus Brandsma van betekenis zijn geweest. 

De start is op het kerkplein, bij de WereldVredesVlam 

Dag Datum Starttijd 

woensdag 18 mei 13.00 uur 

zaterdag 21 mei 10.00 uur 

zaterdag 4 juni 10.00 uur 

woensdag 22 juni 13.00 uur 

woensdag 27 juli 13.00 uur 

woensdag 3 augustus 13.00 uur 

zaterdag 20 augustus 10.00 uur 

Graag vooraf aanmelden via: titusbrandsma@karmel.nl  

Lezingenreeks ter nagedachtenis van Titus Brandsma 
Het Titus Brandsma Instituut organiseert dit voorjaar een viertal gratis online lezingen over Titus 

Brandsma. 

Titus Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in Ugoklooster (nabij Bolsward) als Anno Sjoerd 

Brandsma. Titus werd zijn kloosternaam bij het intreden bij de orde der karmelieten. Brandsma had 

vele talenten. Hij doceerde jonge karmelieten in opleiding, was maatschappelijk actief in Oss en 

werkzaam als journalist bij De stad van Oss en de Gelderlander. Hiervoor schreef hij vooral artikelen 

over spiritualiteit. 

Grote bekendheid verwierf Titus ook als hoogleraar Filosofie aan de in 1923 opgerichte Katholieke 

Universiteit van Nijmegen, waarvan hij bovendien een jaar lang rector magnificus was (1932/33). 

Verschillende middeleeuwse handschriften, later verloren gegaan in de oorlog, zijn dankzij initiatief 

van Titus als fotoafdruk bewaard; het fundament van het in 1968 opgerichte Titus Brandsma Instituut. 

https://www.titusbrandsmavrienden.nl/pdf/Vriendenkrant-maart-2022.pdf
mailto:titusbrandsma@karmel.nl
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Programma lezingen op de woensdagen: 

20 april Titus Brandsma over heiligheid door Prof. dr. Inigo Bocken 

11 mei Titus Brandsma over nationaalsocialisme (ENG) door Prof. dr. Fernando Millan 

Romeral, o.carm 

Als u klikt op de onderstreepte tekst van de lezing, dan komt u op de website van het Titus Brandsma 

Instituut en treft u nadere informatie aan en ook de manier waarop u zich kunt aanmelden en de 

deelname is gratis. 

Wat kan Titus Brandsma betekenen voor onze tijd? 
(Voordracht van Kees Waaijman in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, 20 september 2014) 

Uit het rijke leven van Titus Brandsma zijn vier aandachtsvelden te destilleren: 

1. zijn ijveren voor de vrede 

2. zijn liefde voor het milieu 

3. zijn inzet voor het onderwijs 

4. zijn onbuigzaam vasthouden aan gelijkwaardigheid 

De vraag die ons daarbij bezig houdt is: waar komt zijn onvermoeibare inzet uit voort? Uit alles blijkt 

dat het antwoord hierop moet zijn: uit zijn Godsbesef, getoetst in zijn lijden en dood. Daarmee wordt 

Titus een bloedgetuige en heeft hij een onuitwisbare betekenis voor de toekomst. 

Zijn ijveren voor de vrede 

Wat Titus in 1931 schreef, zou nu geschreven kunnen zijn: 

‘Het is of de mensheid met blindheid is geslagen. Het is ons droef te moede, als wij, nog pas getuige 

van het wrede, dierlijk wrede schouwspel van de wereldoorlog, de volkeren zich opnieuw en 

vreselijker zien wapenen, alsof zij niets hebben geleerd. Maar het is merkwaardig, hoe door alle 

eeuwen heen telkens vredesherauten zijn opgestaan, vredestichters en verkondigers van de boodschap 

van de vrede.’ 

Hij verwoordde niet alleen wat hij zag, hij dacht ook na over de oorzaken van de oorlog. En die liggen 

dichterbij dan we denken: ‘Maar dit durf ik vrij te verklaren, dat de oorlog voor een zeer groot deel is 

toe te schrijven aan de mentaliteit waarmee men de welvaart der volkeren trachtte te bevorderen, aan 

het onder tal van omstandigheden laten gelden van het machtsbeginsel. De gehele maatschappij was 

op strijd ingesteld, en zou men menen dat bij zulk een constellatie de felste en meest brute vorm zou 

kunnen worden vermeden, als de omstandigheden daartoe prikkelen? 

Het feit van de oorlog vatte men niet op als een bewijs dat hij niet te vermijden is, het bewijst, hoe 

waanzinnig de maatschappij was, hoe het tijd werd tot bezinning.’ 

Hij ijverde onvermoeibaar voor de vrede door de oorzaken van oorlog aan te wijzen en aan te geven 

hoe deze weg te nemen. 

  

https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/onderwijs/lezingenreeks-ter-nagedachtenis-titus-brandsma/#h85c962f0-bee9-251f-3714-e2c3ab479605
https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/onderwijs/lezingenreeks-ter-nagedachtenis-titus-brandsma/#h5d036a20-e9f4-32b3-ec22-33dec064e26d
https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/onderwijs/lezingenreeks-ter-nagedachtenis-titus-brandsma/#h5d036a20-e9f4-32b3-ec22-33dec064e26d
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Bidden wij voor Oekraïne 
 

God van de Vrede, 

opgeschrikt door het geweld, de agressie, 

de oorlog die is losgebarsten in Oekraïne, wenden 

wij ons tot U. 

Gij wilt geen oorlog, 

Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen en samen zich 

inspannen voor harmonie in Uw mooie wereld. 

Kom ons te hulp. 

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs 

hun leven geven. 

Wees ook nabij aan de agressor, opdat zij beseffen 

waar zij mee bezig zijn, 

dat ieder zich bekere tot de ander als enig weg van 

vrede. 

Dat Uw mildheid en Uw liefde de harten bereid 

maakt om Uw vrede te ontvangen en uit te dragen. 

Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze 

Vredevorst. 

Amen’ 

Bericht overgenomen van website Abdij 

Koningshoeven 

 

Bidden wij speciaal voor de Oekraïense jeugd, 

wiens dromen en aspiraties nu worden 

bedreigd door de schim van de oorlog. 

Bidden wij dat ook zij kunnen leven in vrede 

en hun dromen kunnen verwezenlijken. 

Bidden wij dat wij geen enkele vorm van 

arrogantie en agressie accepteren. 

Nu wij de heiligverklaring van Titus Brandsma 

voorbereiden, laten wij leren van zijn 

voorbeeld. 

Titus die sprak in woorden van waarheid en 

gerechtigheid. 

En die met de genade van God, met opgeheven 

hoofd zich begaf in de duisterste oorden. 

Laat ons in deze donkere momenten zijn 

voorbeeld volgen en de vlam van gebed, hoop, 

weerstand en solidariteit levend houden. 

 

Amen. 

 

Gebed Karmelorde bij gelegenheid 

heiligverklaring Titus Brandsma 

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 verschrikkingen van onmenselijkheid heen 

tot in Uw heerlijkheid, 

die ook straalt doorheen 

de martelaren van alle tijden. 

Amen. 

 

 

In de diepte God zien 

Het water moge troebel zijn 

en door de stromen van het leven 

vaak zo vertroebeld wezen, 

dat eerst na enige rust en bezinning 

de blik tot de diepte kan boren, 

waar wij God ontmoeten 

in de grond van ons bestaan, 

niettemin bezitten wij 

het vermogen tot dat zien. 

God is kenbaar in ons wezen, 

wij kunnen Hem zien 

en in zijn aanschouwing leven. 

En die aanschouwing zal zijn invloed 

niet missen op ons gedrag. 

Hij zal zich dan ook 

in onze werken openbaren. 

Titus Brandsma: Godsbegrip (1932) 

 


