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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp 

XX XX 2022 
 

 

 

 

 
Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

Nu na Pasen de natuur weer prachtig haar kracht en kleur laat zien, wordt onze aandacht getrokken 

door de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei in Rome. In dit nummer weer veel aandacht 

voor hem en allerlei activiteiten die rond hem worden georganiseerd, waaronder een bijeenkomst op 

10 juni. Daarnaast zijn er nog andere bijeenkomsten in onze regio, die allemaal in de agenda zijn 

opgenomen. 

Ondertussen zijn we opgeschikt door het overlijden van Mgr. Joop Stam op 4 mei. We beginnen dit 

nummer daarom met aandacht aan deze bijzondere en vriendelijke pastor. 

Zo staan vreugde en verdriet dicht bij elkaar en dat juist in deze Mariamaand. 

Laten we op deze Bevrijdingsdag gelukkig zijn met de vrijheid waarin wij mogen leven, maar ook 

beseffen, dat we die eigenlijk elke dag moeten vieren maar ook koesteren en verdedigen. Niet alleen 

voor onszelf maar ook onze medemens, zoals Titus ons heeft voorgehouden. 

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 

Karmelaaamba@gmail.com  

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

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

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. 
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Mgr. Joop Stam overleden 

Ons zeer gewaardeerd lid van de Karmel. Joop Stam, is op 4 mei overleden. Het was altijd een 

vreugde hem in ons midden te hebben. Onderstaand treft u een tweetal artikelen aan waarnaar wij u 

verwijzen. Daarna staat een artikel van de hand van Joop Stam dat in de laatste vriendenkrant, die van 

maart 2022, stond en al eens eerder was gepubliceerd. Het vormt een mooie brug naar de informatie 

rond de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei. 

In onderstaande berichten wort 10:30 en 11:00 uur genoemd voor de uitvaart op vrijdag 13 mei. Op dit 

moment is niet te achterhalen wat het juiste tijdstip is. 

 

Amsterdam, 4 mei 2022 - Mgr. Joop Stam, oud-deken van 

Amsterdam en voormalig proost van het kathedraal kapittel 

van Haarlem, is vanochtend op 87-jarige leeftijd overleden. 

Vorig jaar op 13 juni vierde Stam zijn 60-jarig priesterjubi-

leum in de Sint-Nicolaasbasiliek in Amsterdam. 

Joop Stam was tot 2020 rector van de Sint-Antoniuskerk 

(beter bekend als de Mozes en Aäronkerk) in Amsterdam, 

vanuit zijn verbondenheid met de Gemeenschap van Sant’  

Egidio. Voordien was hij vele jaren pastoor van parochies in 

Amsterdam-Oost en van de Sint-Nicolaasparochie in Amsterdam-Centrum. En daarvoor was hij 

industriepastor bij de Hoogovens in IJmuiden en pastor op Texel. 

Hij was ook betrokken bij de priesteropleiding van het bisdom Haarlem(-Amsterdam). 

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 13 mei vanaf 11.00 uur (???) vanuit de Sint Nicolaasbasiliek in 

Amsterdam. KRO-NCRV, katholieknieuws 

 

Mij bereikte het bericht van het overlijden van Mgr. Joop Stam, oud- deken van Amsterdam en 

voormalig proost van het kapittel. In de ochtend van vier mei rond 04.00 uur is hij in het Onze Lieve 

Vrouwe Gasthuis in Amsterdam naar zijn Schepper terug gekeerd. 

We zijn verdrietig over dit grote verlies van een uitzonderlijk mens en priester, die velen heeft 

geïnspireerd. Hij was er zeker klaar voor om naar de hemel te gaan, maar voor mij en voor velen komt 

dit afscheid toch nog erg onverwacht, ook omdat hij nog zo actief was. 

Vorig jaar op 13 juni hebben we nog zijn 60-jarig priesterfeest gevierd in de Sint Nicolaasbasiliek in 

Amsterdam. Bij die gelegenheid werd hij door velen gefeliciteerd, waaronder de apostolisch nuntius, 

Mgr. Aldo Cavalli. 

… 

Hij was ook betrokken bij de priesteropleiding en vele jaren kanunnik, proost van het kapittel en deken 

van Amsterdam, maar hoewel hij al deze functies bekleedde was hij toch vooral een pastoraal priester, 

die de menselijkheid weleens het achtste sacrament noemde. Die grote menselijkheid, altijd verbonden 

met een diep geloof, straalde hij uit en vele mensen mochten die ontmoeten in hun contacten met 

priester Joop Stam. 

De uitvaart zal op 13 mei zijn om 10.30 uur (???) vanuit de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam. 

Dank priester Joop Stam voor je vele wijze woorden en hartelijke pastorale zorg voor velen, voor je 

luisterend oor en de inspiratie die je doorgaf. Rust in vrede! Mgr. J. Hendriks, bisschop van Haarlem-

Amsterdam. Arsacal.nl 
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Zijn laatste Eucharistieviering in vrijheid 

Het was op de late namiddag van zondag 18januari 1942 dat Titus Brandsma aanbelde aan de pastorie 

van de Bonifatiusparochie in Amsterdam Oost. Hij had een drukweekend achter de rug. Titus werd 

door zijn vriend, pastoor Schiphorst, hartelijk ontvangen. Ze hadden veel uit te wisselen: Titus stond 

op de zwarte lijst bij Nazi Duitsland en hij was zich daar heel goed van bewust geworden. De andere 

dag heeft Titus zich voorbereid en omgekleed in de sacristie om de Eucharistie te vieren. 

De kerk is in 1982 gesloopt, maar de pastorie en de 

sacristie bestaan nog. De grote pastorie is in 1983 

omgebouwd tot een sfeervol “huis van gebed voor alle 

volken”. Maar ook wordt de sacristie nog gebruikt met de 

kleding en het brood en de wijn voor de vieringen. Deze 

plaats is mij dierbaar geworden sinds 1987toen ik daar als 

pastor was benoemd. Alles is in deze sacristie nog intact. 

Het is in mijn hart een dierbare herinnering geworden aan 

Titus, omdat hij als een oprechte Karmeliet ook zijn liefde 

en levenskracht heeft ontvangen uit de omgang met de Heer 

in de Eucharistie. Titus leefde heel bewust in Gods 

tegenwoordigheid. Vanuit deze Bron leefde hij voor 

mensen, in goede en in kwade dagen. Te midden van een 

drukke agenda straalde hij toch een innerlijke rust uit. Hij leefde uit Gods woord, iedere dag. Niet 

Titus stond in het centrum maar de Heer en zijn medemensen, en later, in de vernietigingskampen van 

Amersfoort en Dachau, zelfs zijn vijanden. Daarom is deze vertrouwde sacristie te midden van de 

drukke Dappermarkt voor mij zo kostbaar en onvergetelijk geworden als verwijzing naar het mysterie 

van de verborgen aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie, in zijn Woord en in zijn omzien naar 

ons in onze wereld. Tegen de avond van maandag 19 januari 1942 werd Titus Brandsma te midden 

van zijn medebroeders gearresteerd. Hij was innerlijk rustig, de Heer riep hem opnieuw: “Volg Mij!” 

Joop Stam, emeritus deken van Amsterdam.in Vriendenkrant van Titus Brandsma van maart 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 

Zondag 15 mei om 10:00 uur Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  

Amstelveen, met livestream naar Rome voor de heiligverklaring Titus Brandsma. 

De viering begint om 10:00 uur met een feestelijke viering, waarin het Titus Brandsmakoor de ons 

bekende Titus liederen zal zingen. 

Om 11:00 uur schakelen we over naar Rome waar Paus Franciscus rond 12:00 uur Titus heilig zal 

verklaren. Met een hapje en drankje zullen wij hierbij aansluiten. U bent allen van harte welkom on 

het feest met ons mee te vieren. 

 

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 19:30 - 21:30 uur 

Plaats 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 

 

  

https://titusbrandsmateksten.nl/
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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 
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Activiteiten rond heiligverklaring Titus Brandsma 

15 mei Heiligverklaring van Titus Brandsma in Rome. De uitzending op TV wordt 

verzorgd door KRO-NCRV en begint om 9:30 uur. De viering begint om 

10:00 uur. Waarschijnlijk begint de viering met om 10:00 uur eerst de 

heiligverklaringen en ongeveer een uur later is dan de eucharistieviering. 

15 mei Vieringen in de diverse parochiekerken rond de heiligverklaring van Titus 

Brandsma. 

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

Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch 

10 juni Anne-Marie Bos o.carm laat ons zien en beleven hoe Titus Brandsma een 

getuige van God was. Zie bladzijde 3. 

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. 

27 juli Om 12:30 uur inzegening van het Titusbeeld door Prior Provinciaal Huub 

Welzen in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch 

september Lezing door Sanny Bruins in Amstelveen, informatie volgt later. 

23 en 24 

september 

Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’ Voorstelling in de Karmelkerk in 

Aalsmeer. Zie bladzijde 4. 

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

1, 1183 HN  Amstelveen 

Op verschillende plaatsen in het land vinden activiteiten plaats met lezingen en voorstellingen. Peter 

Vermaat is met zijn voorstelling over Titus Brandsma in diverse plaatsen in het land te zien.  
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Media rond heiligverklaring 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 

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 ook op onderstaande link naar De stichting Vrienden van 

Titus Brandsma te lezen. 

De stichting Vrienden van Titus Brandsma heeft naast al bestaand materiaal 

verschillende nieuwe uitgaven. Zie Stichting Vrienden van Titus Brandsma (titusbrandsmavrienden.nl) 

Een journalist van de Volkskrant heeft een mooie column geschreven over Titus Brandsma en het 

Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. U kunt de column teruglezen op: 

titusbrandsma@karmel.nl  www.titusbrandsmamemorial.nl  

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-wereld-heeft-meer-titus-brandsma-s-nodigmaar-die-zijn-

dun-gezaaid~bb0913e6/  

Titus Brandsma heeft 100 jaar geleden de Stichting Carmelcollege opgericht. Hij 

woonde toen in Oss en richtte daar een Carmelschool op en er kwam er een in 

Oldenzaal, die samen zijn ondergebracht in de stichting Carmelcollege. De 

stichting heeft nu 50 middelbare scholen met 38.000 leerlingen. Titus Brandsma is 

voor hen nog steeds een bron van inspiratie. Het lezenwaardige Carmel Magazine 

bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan is te lezen op: 

https://issuu.com/stichtingcarmelcollege/docs/carmel_magazine_april_2022  

Op woensdag 11 mei zal omroep Max in het programma ‘Tijd voor Max’, ’s 

middags na het journaal van 17.00 uur aandacht besteden aan de heiligverklaring 

van Titus Brandsma. Marieke Rijpkema, o.carm, beheerder Titus Brandsma Memorial in Nijmegen, is 

uitgenodigd om live in de uitzending toelichting te geven! 

Journalist Stijn Fens van dagblad Trouw zal de komende twee zaterdagen artikelen schrijven over 

Titus en ook vanuit Rome verslag doen. Ook Omroep Brabant werkt aan een tv programma over Titus. 

Zij zullen aansluiten bij de programmering van KRO-NCRV die de heiligverklaring zal uitzenden op 

zondag 15 mei, vanaf 10.00 uur. Zij zullen ook in hun voorprogramma, vanaf 9.30 uur aandacht 

besteden aan Titus. 

Het bisdom Rotterdam heeft onlangs een herdruk laten maken van twee oude boekjes met teksten van 

Titus Brandsma. De boekjes zijn uit 1944 en het betreft 1) Mijn Cel. Dagorde van een gevangene en 2) 

Het laatste geschrift van prof.dr. Titus Brandsma. Meer informatie over de boekjes is vinden op: 

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/bijzondere-herdruk-teksten-van-pater-titus-

brandsma-na-zijn-arrestatie 

De boekjes zijn te bestellen bij het bisdom Rotterdam en worden als set verkocht voor € 2,00. 

Bestellingen kunnen gemaild worden naar bureau@bisdomrotterdam.nl .  

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.   

https://www.youtube.com/watch?v=ubATC5O9RKQ
mailto:communicatie@bisdomdenbosch.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
https://titusbrandsmavrienden.nl/publicaties.html
mailto:titusbrandsma@karmel.nl
http://www.titusbrandsmamemorial.nl/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-wereld-heeft-meer-titus-brandsma-s-nodigmaar-die-zijn-dun-gezaaid~bb0913e6/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-wereld-heeft-meer-titus-brandsma-s-nodigmaar-die-zijn-dun-gezaaid~bb0913e6/
https://issuu.com/stichtingcarmelcollege/docs/carmel_magazine_april_2022
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/bijzondere-herdruk-teksten-van-pater-titus-brandsma-na-zijn-arrestatie
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/bijzondere-herdruk-teksten-van-pater-titus-brandsma-na-zijn-arrestatie
mailto:bureau@bisdomrotterdam.nl
https://eds1.mailcamp.nl/url.php?subid=4v5e0qgyd3q5hwj&nstatid=4o15w1oew&info=n9w3d0v&L=10686&F=H
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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. War Titus bijzonder maakt/ 

Bij elkaar 6 hoofdstukjes waarvan wij er in dit en elk komend nummer twee zullen opnemen. 

1. 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 vredesherautenzijn 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. 

2. Zijn liefde voor het milieu 

In 1936 sprak Titus voor de Werkgroep Dierenbescherming. Meteen in het begin al plaatst hij de 

bescherming van het dier in het brede kader van de natuur en de kosmos. 

‘Ons bestaan is vertakt met dat van miljoenen wezens, wij duizelen als wijde betrekkingen 

zoeken waarin wij tot de schepping staan, in afhankelijkheid; het ontkennen ervan zou van 

enge bekrompenheid getuigen. Wij moeten niet aan de natuur voorbijgaan, alsof zij ons niets 

te zeggen had.’ 

De woorden ‘vertakt’, ‘betrekkingen’ en ‘afhankelijk’ uit het citaat geven treffend aan waar Titus staat 

en hoe hij kijkt. Hij stelt verwondering tegenover uitbuiting en wijst een bekrompen ontkennen van het 

probleem van de hand als een vorm van monddood maken. 
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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 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 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 

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-titus-

brandsma.  

 
  

mailto:titusbrandsma@karmel.nl
https://www.voxweb.nl/nieuws/van-woonhuis-tot-karmelklooster-dit-is-het-nijmegen-van-titus-brandsma
https://www.voxweb.nl/nieuws/van-woonhuis-tot-karmelklooster-dit-is-het-nijmegen-van-titus-brandsma
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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. 

Datum (vrijdag) 27 mei 2022 24 juni 2022  

Tijd 20:30 uur 

Plaats Zwarteweg 36, 1431 VM  Aalsmeer. 

Begeleiding en 

aanmelden bij 
Wim Ernst o.carm. 

w.ernst@karmel.nl  

06-12 90 24 44 Vrijwillige bijdrage 

 

 
  

mailto:w.ernst@karmel.nl
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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. 

 Aalsmeer Badhoevedorp 

Datum 19 mei en 23 juni 18 mei en 15 juni 

Tijd 14:00 – 16:00 uur 

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 
Bijdrage vrijwillig 

Regellezen 

 

Gekalligrafeerde 

Karmelregel door Arie 

Trum 

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. 

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 elisevorstermans@gmail.com  06 21 28 81 92 

Plaats Kerk van de H. Titus Brandsma, 

Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen, Tuinkamer 

  

mailto:loekseeboldt@hetnet.nl
mailto:elisevorstermans@gmail.com
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De Morgenster 

Daar rijst de Morgensterre, 

Zij meldt mij van heel verre, 

Dat weer de Zon komt dagen, 

De Zon, die met haar glanzen 

Straks aan de hemelkransen 

De sterren komt vervagen. 

De sterren gaan al bleeken 

En stralen zonlicht steken 

Reeds door de lage luchten, 

Het licht komt altijd gauwer, 

De sterren worden flauwer 

En gaan ten laatste vluchten. 

Een sterre blijft er schijnen, 

 

 

 

Haar doet geen zon verdwijnen, 

Zij blijft, de Morgensterre. 

Haar wil de zon niet dooven, 

Haar licht den glans niet rooven, 

Ik zie haar steeds . . . . heel verre. 

Zij doet mij ’t beeld aanschouwen 

Der Zoete Lieve Vrouwe, 

Die ’t Licht van ’t Licht mocht baren: 

Ook zij deelt in Gods luister, 

Haar licht wordt nimmer duister, 

God zelf blijft het verklaren. 

Carmelrozen, Vol. IV, Juni 1915, p. 44. 

Titus Brandsma Instituut 2022, 

titusbrandsmateksten.nl  

Titus Brandsma Hymne 

Antifoon  

In Titus groeide Gods gelaat, 

zijn vurig spreken om Gods rede 

bestreed de wandaad, onverlaat 

met diep verlangen naar Gods vrede. 

Refrein 

God laat zijn wezen in ons schouwen, 

laat ons zijn Rijk van vrede bouwen. 

Herauten, boodschappers van vrede, 

hebben door de eeuwen heen gestreden, 

zij zijn voor Gods werk opgestaan, 

hun stem mag niet verloren gaan. 

Hun boodschap wereldwijd geklonken, 

is onvoltooid, nog niet bezonken 

in wie er oog en oor afwendt 

en ongehoord Gods vrede schendt. 

Refrein 

God laat zijn wezen in ons schouwen  

laat ons zijn Rijk van vrede bouwen 

Nog zoekt de vrede reisgenoten, 

het beeld van God in hen besloten, 

straalt als Gelaat dat diep verlicht 

wie niet voor macht en oorlog zwicht. 

 

 

Een visioen, vrede bezongen, 

waar zwijgen zelfs wordt afgedwongen, 

blijft hoopvol teken nieuw verhaal, 

er wordt verstaan in elke taal. 

Refrein  

God laat zijn wezen in ons schouder, 

laat ons zijn Rijk van vrede bouwen. 

Gelukkig zij die tijdloos worden, 

met Gods bescherming zich omgorden, 

zelfs als de vijand tegenstaat, 

is God een toevlucht, toeverlaat 

God ga ons voor, wil ons doorleven, 

met hart en ziel uw liefde geven, 

een vonk in ons, een vredesvuur, 

onblusbaar tot ons laatste uur. 

Antifoon 

In Titus groeide Gods gelaat, 

zijn vurig spreken om Gods rede 

bestreed de wandaad, onverlaat, 

met diep verlangen naar Gods vrede. 

Chris Fictoor 

Dit lied genaamd de Titus Brandsma Hymne is 

geschreven in 2021 op basis van teksten van 

Titus Brandsma  

Uit: Van Titus Brandsma tot Edith Stein, 

Adveniat 2022. 
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Agenda 

Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen en Badhoevedorp 

Activiteit Datum Tijd Plaats Adres Blz. 

Mei 2022      

Heiligverklaring Titus Brandsma 15-05-2022 10:00 - 12:00 Rome   

Gespreksgroep Karmel 18-05-2022 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 11 

Gespreksgroep Karmel 19-05-2022 14:00 - 16:00 Aalsmeer PH 11 

Taizéviering in de Karmel 27-05-2022 20:30 Aalsmeer ZW 10 

Juni 2022      

Titus Brandsma; Getuige van God 10-06-2022 19:30 - 21:30 Amstelveen Kerk 2 

Gespreksgroep Karmel 15-06-2022 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 11 

Gespreksgroep Karmel 23-06-2022 14:00 - 16:00 Aalsmeer PB 11 

Taizéviering in de Karmel 24-06-2022 20:30 Aalsmeer ZW 10 

September 2022      

Peter Vermaat met ‘Titus, held of 

heilige?’ 

23-09-2022 

24-09-2022 
20:00 Aalsmeer Kerk 3 

 

Uitleg afkortingen en adressen:  

Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG  Aalsmeer PH 

Zwarteweg 36, 1431 VM  Aalsmeer ZW 

Pastorie,  Adelaarstraat 15 A, 1171 TM  Badhoevedorp PB 

 

 


