Karmel berichten
Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp
23 mei 2022
Maria, Onze Lieve Vrouw
van de berg Karmel

Sint Titus Brandsma

Beste mensen,
Het is nu een feit: Titus Brandsma is heilig verklaard. Sint Titus, mogen we hem nu noemen, de
heilige Titus Brandsma. Heel wat mensen hebben het via de televisie gevolgd, hoe paus Franciscus op
het Sint Pieterplein op zondag 15 mei Titus Brandsma en nog 9 andere mensen plechtig heeft
heiligverklaard. Een korte levensbeschrijving ging eraan vooraf, en toen in enkele korte zinnen heeft
hij het aan de wereldkundig gemaakt:

Ook in deze Karmel berichten besteden wij weer aandacht aan de activiteiten die rond de
heiligverklaring van Titus plaatsvinden.
(vervolg op de volgende bladzijde

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.
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Op 26 april 2022 hebben we kunnen luisteren naar Hettie Berflo. Deze zuster Karmeliet was de
‘draaischijf’ tussen de Nederlandse-Karmel en -kerk met de organisatie van de heiligverklaring in
Rome. Het was dus geweldig, dat zij in die drukke periode de tijd vond om naar Amstelveen te komen
en daar een inspirerende voordracht te houden. Wij danken haar daarvoor hartelijk.
Op 10 juni komt zuster Anne-Marie Bos naar Amstelveen. Ook dit is een drukbezette zuster die zich
op veel terreinen inzet. Al jaren is zij heel direct betrokken bij het digitaal beschikbaar krijgen van de
teksten die Titus Brandsma heeft achtergelaten. Zij is een deskundige bij uitstek die als Karmelietes
heel betrokken is op die teksten van Titus Brandsma. Weet u allen van harte uitgenodigd. Zie verder
hierna.
Ook in de komende maanden zijn er nog diverse andere activiteiten in onze regio. Vanaf bladzijde 8
treft u die aan.
Met vriendelijke groet,
Herman van Bemmelen

Bidden wij voor Oekraïne
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.

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
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Activiteiten rond heiligverklaring Titus Brandsma
In onze eigen regio
Onderstaande wordt op 10 juni 2022 georganiseerd door de Titus Brandsma Gemeenschap in
Amstelveen in samenwerking met ons. Weet u allen van harte uitgenodigd.

Titus Brandsma: getuige van God
“Kan ik het helpen, dat God in alles van zichzelf getuigt?” Dit was
het antwoord van Titus Brandsma (1881-1942), toen studenten
klaagden dat hij in al zijn filosofiecolleges over God sprak. Het tekent
de verrassend heldere kijk van Titus Brandsma op God als Schepper
en Instandhouder van alle leven. In heel de schepping, in al wat is, in
licht, schaduw en duisternis, legt God getuigenis af van zichzelf.
Voor Titus Brandsma was dit niet alleen de kern van zijn mystieke
theologie maar ook de basis van zijn maatschappelijk engagement.
Hij was op maatschappelijk terrein zeer actief, met als speerpunten
onderwijs en journalistiek. Hij analyseerde de sociale en politieke
situatie van zijn tijd op het niveau van levensbeschouwing. Hij
probeerde zijn kennis en inzichten voor een breed publiek
toegankelijk te maken, om hen de kans te geven om zelf een
afgewogen, goed gefundeerde, mening te vormen en
dienovereenkomstig te handelen.
In hoeverre zijn getuigenis van God hem eigen was, blijkt uit de
getuigenissen die er zijn van het laatste half jaar van zijn leven, de tijd
dat hij gevangen zat, tot aan zijn dood in concentratiekamp Dachau.
Datum

10 juni 2022

Tijd
Plaats

19:30 - 21:30 uur
Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1,
1183 HN Amstelveen
Begeleiding Anne-Marie Bos o.carm

Anne-Marie Bos is zuster karmeliet en wetenschappelijk medewerker
van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Een belangrijk
onderdeel van haar werk is het toegankelijk maken van de geschriften
van Titus Brandsma. Zie daarvoor: titusbrandsmateksten.nl

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),
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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

Activiteiten rond heiligverklaring Titus Brandsma
Verzoek aan paus: ‘maak Titus Brandsma tot patroon van journalistiek’
Een aantal Nederlandstalige katholieke journalisten heeft op 7 mei 2022 aan paus Franciscus in een
open brief gevraagd om Titus Brandsma uit te roepen tot patroon van de journalistiek. Inmiddels is
duidelijk dat de Nederlandse bisschoppen een dergelijke aanvraag welwillend te ondersteunen.

Overige
KRO-NCRV. Zij heeft allerlei artikelen en interviews over Titus Brandsma bij elkaar op hun site
gezet. Vanaf 15 mei komt er ook een podcast over Titus Brandsma uit. Het is allemaal te bereiken op:
De heiligverklaring van Titus Brandsma | KRO-NCRV
De podcast-dramaserie over de laatste maanden uit het leven van Titus. Als priester, hoogleraar en
journalist was hij een pleitbezorger voor het vrije woord en moedige criticus van het nazisme. In 1942
werd hij opgepakt en een paar maanden later vermoord in Dachau. In de podcast gaat een hedendaagse
journalist, gespeeld door Sinan Can, op zoek naar wat Titus bewoog. Pater Titus wordt gespeeld door
Huub Stapel; daarnaast zijn andere rollen weggelegd voor Alfred van den Heuvel, Roos Schlikker,
Robin van den Heuvel, Thomas Cammaert, Vajèn van den Bosch en anderen. Het hoorspel is
geschreven en geregisseerd door Dick van den Heuvel. De podcast is te vinden op de diverse
podcastapps en via de site van KRO-NCRV.
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Het Titus Brandsma Instituut organiseert rond Titus Brandsma het volgende:
Studieweek Mystiek 2022 over Die Evangelische Peerle
De Studieweek van het Titus Brandsma Instituut staat dit jaar in het teken van Die Evangelische
Peerle. Rob Faesen S.J. zal dit jaar de Studieweek verzorgen van 4 tot en met 7 juli. Rob Faesen is
hoogleraar aan de universiteit van Leuven en van Tilburg. Als geen ander kent hij de Evangelische
Peerle. Lees meer en meld je aan.

Wat kan Titus Brandsma betekenen voor onze tijd?
Op 20 september 2014 heeft Kees Waaijman in de Titus Brandsma
Gedachteniskerk in Nijmegen een voordracht gehouden onder
bovenstaande titel. Inspireert ons dat ook nog in deze tijd.
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. Dat leidde tot de hoofdstukjes:
5. Het Godsbegrip van Titus Brandsma;
6. Wat Titus bijzonder maakt.
Bij elkaar 6 hoofdstukjes waarvan de eerste twee in het vorige nummer stonden, twee hierna zijn
opgenomen en de laatste twee in het volgend nummer zullen staan.

3. Zijn inzet voor het onderwijs
Titus’ inzet voor het onderwijs blijkt meteen al bij de stichting van de eerste Carmelschool in Oss. Dit
initiatief zal uitgroeien tot de Stichting Carmelcollege, met heden ten dage meer dan 30.000
leerlingen. Titus beoogde met zijn initiatief de emancipatie van de katholieken in het algemeen, maar
zijn emancipatiedrang was verbonden met een persoonlijke aandacht voor iedere student in het
bijzonder. Als docent ging hij op een gemoedelijke, persoonlijke manier met hen om. Dit is goed te
horen in het getuigenis van Prof Dr. Christine Mohrmann. Zij herinnert zich Titus Brandsma’s
allereerste college.
'In plaats van afgemeten naar de katheder te lopen, zoals vrijwel al zijn collega’s deden,
stapte Titus op het groepje studenten af dat in de collegezaal op hem wachtte, stelde zich
vriendelijk voor en zei: Zullen we maar beginnen? Bij de toenmalige verhouding tussen
hoogleraar en student was dit, zelfs in het kleinschalige Nijmegen, ongehoord. Dat was
professor Titus Brandsma ten voeten uit. Zijn belangstelling voor ons, studenten, beperkte zich
niet tot de studie, maar strekte zich ook uit tot ieders persoonlijk welen wee. Hij bekommerde
zich zelfs om financiële problemen en hielp sommige afgestudeerden bij het vinden van een
baan, wat zeker na 1929, toen ook in ons land de wereldwijde financieel-economische crisis
zich steeds sterker deed voelen, van groot nut kon zijn.'
Uit deze korte beschrijving blijkt wat kenmerkend is voor Titus: hij maakt contact en staat niet op een
voetstuk; hij is vriendelijk en niet afstandelijk; hij gaat uit van ‘we’ en niet van ‘ik’ tegenover ‘zij’; hij
is gericht op heel de mens en niet alleen op bevordering van kennis. Kortom: zijn kijk op onderwijs
wordt bepaald door een persoonlijke benadering.

4. Onbuigzaam vasthouden aan gelijkwaardigheid
Titus was tegen iedere vorm van discriminatie. Dit betekent voor hem concreet, dat hij een verklaard
tegenstander was van: antisemitisme, dat hij in geschrift en metterdaad bestreed waar het joodse
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kinderen op katholieke scholen betrof, de ras-, bloed- en bodemmystiek van het fascisme als
verkondiger van het recht van de sterkste. De wortel van discriminatie is volgens Titus te vinden in
(groeps)egoïsme. Dit egoïsme is typisch voor tijdgeest, waarover Titus zich verbaast.
‘Wat leeft er bij velen van onze tijd een andere geest!“
Wat zal men zich druk maken om een ander?”
“Laat elk voor zichzelf zorgen.”
“Het is zijn eigen schuld als hij in de wereld niet vooruitkomt, als hij geengeluk in het leven
heeft.”
Wij leven in een wereld waarin men zelfs de liefde veroordeelt en een zwakheid noemt die
moet worden opgeruimd, waar de mens overheen moet.
“Geen liefde, maar eigen krachtsontwikkeling.”
“Laat elk zo sterk mogelijk zijn, laat de zwakken ondergaan.”
Man en vrouw, blank en zwart, rijk en arm, docent en student, allen zijn gelijkwaardig. Tussen hen
dient geen machtsstrijd te bestaan. Het gaat om gelijkwaardigheid.
Titus veroordeelt niet, maar doet een beroep op de praktijk van het leven zelf die steeds weer het hart
raakt. Ons hart is onze goddelijke zwakte die tevens onze sterkte is.
‘De natuur gaat boven de leer.’
Laat de theorie de liefde verwerpen en veroordelen, haar een zwakheid noemen, de praktijk van het
leven zal haar altijd weer een kracht doen zijn, die de harten van de mensen overwint en
gevangenhoudt.’

Website van Titus Brandsma Memorial
De verbeterde presentatie van de website van het Titus Brandsma Memorial vordert gestaag. Aan een
paar onderdelen geven we hier aandacht. Overigens altijd goed om die website aan alle kanten af te
lopen.
Er is een nieuw gedeelte opgezet op de website, die als titel gekregen heeft: ‘Biddend leven’. Als u op
hierop klikt (https://titusbrandsmamemorial.nl/biddend-leven/ komt u op een pagina met vier
onderdelen. Hier vindt u de link
naar de opname van de
psalmviering van de week
(dezelfde als die in de kerk in
Nijmegen die week gebeden wordt
en die ook te vinden is via de
‘activiteiten-pagina’ met de
vieringen in de kerk.)
Ook ‘inleiding in de psalm’. Kees
Waaijman is bezig om voor elke
psalm (dat worden er op den duur
dus 150!) een inleiding in te
spreken, die op de website wordt
opgenomen. En bij elke ‘psalmviering van de week’ zal dan ook een ‘inleiding van de week’ te vinden
zijn, passend bij de psalm die die week in de psalmviering centraal staat. Op de pagina is ook de tekst
van de betreffende psalm te lezen en eenvoudig te downloaden. Kees geeft een meditatie bij de psalm
van 30 à 40 minuten. Hij maakt de luisteraar gevoelig voor de spiritualiteit van die psalm, door langs
de tekst te lopen. Een geweldige mogelijkheid wordt ons hiermee geboden, om op onze eigen tijd,
wanneer ons het past, ons te verdiepen in ‘de ruimte van de psalm’. Te benaderen als u hierop klikt
https://titusbrandsmamemorial.nl/biddend-leven-in-de-ruimte-van-de-psalmen/inleiding-in-de-psalm/
Langzaam aan zal de ‘archief’ pagina gevuld gaan worden met inleidingen die eerder zijn opgenomen.
Die zullen daar dan op volgorde van psalmnummer te vinden zijn.
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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
nationaalsocialisme. In januari 1942 is gearresteerd en via Kamp Amersfoort naar het concentratiekamp 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 wandeling duurt
ongeveer 1½ uur.
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
Studentenwebsite Vox heeft een korte impressie van de wandeling gemaakt, die is te zien op:
https://www.voxweb.nl/nieuws/van-woonhuis-tot-karmelklooster-dit-is-het-nijmegen-van-titusbrandsma.
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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.

Taizéviering in de Karmel
De vieringen van broeders van Taizé in Frankrijk zijn een begrip. Zoals ook
gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen wij eenvoudige
liederen, gebed, Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen.
Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met
elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Aardig misschien om eens mee te vieren!
Weet u welkom om 20:30 uur.
Datum (vrijdag)
27 mei 2022
Plaats
Begeleiding en
aanmelden bij

24 juni 2022

Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer.
w.ernst@karmel.nl
Wim Ernst o.carm.
06-12 90 24 44

Vrijwillige bijdrage

Gespreksgroep Karmel
Deze al enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe leden. We
bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die ook door de deelnemers
aangedragen kunnen worden.
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.
We bespreken nu het boek “De kerk is fantastisch” van de bekende Belgische
schrijver Rik Torfs (Kok Boekencentrum Uitgevers / Utrecht 2020). Hij kijkt
naar de kerk vanuit acht verrassende invalhoeken. Het levert serieuze, grappige,
ontroerende, altijd prikkelende notities op. De titel van het boek is al een
uitdaging. De bijeenkomsten zijn van 14:00 tot 16:00 uur
Aalsmeer

Badhoevedorp

Datum

23 juni

15 juni

Plaats

Parochiecentrum, Gerberastraat 6,
1431 SG Aalsmeer

Pastorie Badhoevedorp, Adelaarstraat
15 A, 1171 TM Badhoevedorp

Begeleiding en
aanmelden bij

Loek Seeboldt o.carm.
loekseeboldt@hetnet.nl of 0297 – 34 73 31
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Bijdrage vrijwillig

Regellezen
De regel van de Karmel.
De Karmelregel is als een leefregel gegeven aan een groep kluizenaars
op de berg Karmel, in de 13e eeuw. Later die eeuw is de Regel
aangepast aan de nieuwe situatie van de karmelieten toen zij zich
vestigden in Europa.
Ondertussen zijn we zoveel eeuwen verder en nog altijd is de
Karmelregel een leidraad, een leefvorm voor mensen overal ter wereld:
voor mannen en vrouwen, voor kloosterlingen en voor hen die binnen
hun eigen levensstaat karmelitaans willen leven.
Gekalligrafeerde
Karmelregel door Arie
Trum

Het is een korte Regel, met een beetje goede wil past hij op twee A4. En
er zit ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld, het moet
‘voegen’. En toch wijst die milde Regel een weg, gericht op de
‘omvorming in Christus’.

Centrale thema’s in de regel zijn: ‘de plaats die je gegeven wordt’, het ‘onder-houden van de stilte’,
‘iets van werk’ en ‘het aantrekken van de wapenrusting Gods’
Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te
bespreken. De data van de bijeenkomsten worden aan de vaste deelnemers doorgegeven.
Wie deel wil nemen aan deze activiteit wordt verzocht eerst contact op te nemen met:
Elise Vorstermans
Plaats

elisevorstermans@gmail.com

06 21 28 81 92

Kerk van de H. Titus Brandsma,
Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer

Agenda
Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen en Badhoevedorp
Activiteit
Mei 2022
Karmelviering
Taizéviering in de Karmel
Juni 2022
Titus Brandsma; Getuige van God
Gespreksgroep Karmel
Gespreksgroep Karmel
Taizéviering in de Karmel
September 2022
Peter Vermaat met ‘Titus, held of
heilige?’

Datum

Tijd

Plaats

Adres Blz.

26-05-2022 10:30
27-05-2022 20:30

Badhoevedorp KerkB
Aalsmeer
ZW

8
8

10-06-2022
15-06-2022
23-06-2022
24-06-2022

Amstelveen
KerkA
Badhoevedorp
PB
Aalsmeer
PB
Aalsmeer
ZW

3
9
9
8

Aalsmeer

3

19:30 - 21:30
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
20:30

23-09-2022
20:00
24-09-2022

Kerk

Uitleg afkortingen en adressen:
Kerk van HH. Engelbewaarders, Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badhoevedorp

KerkB

Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen
Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer
Pastorie, Adelaarstraat 15 A, 1171 TM Badhoevedorp

KerkA
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PH
ZW
PB

