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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp 

9 mei 2022 
 

 

 

 

 
Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

Hieronder enige informatie over de uitzending van de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei. 

Verder de tijden van de avondwake en de uitvaart van Mgr. Joop Stam, alsmede de links voor de 

livestreams. Als laatste een uitnodiging voor een symposium in Rome op de 16e mei, die u ook via een 

livestream kunt volgen. 

Met vriendelijke groet, 

Herman van Bemmelen 
 

 

De heiligverklaring van Titus Brandsma wordt uitgezonden op NPO2 op 

15 mei vanaf 9:30 uur. 

Voorafgaand spreekt Leo Fijen met gasten over de betekenis van Titus 

Brandsma voor onze tijd. Als locatie dient het oude stadhuis van Bolsward,. 

Om 10:00 uur begint de viering en die eindigt om 12:00 uur. 

Tot nu toe is niet ontdekt op welk tijdstip de heiligverklaring (canonisatie) plaatsvindt. Volgens de 

katholieke encyclopedie wordt de canonisatieformule uitgesproken voorafgaande aan de woorddienst 

van de eucharistieviering. We zullen het ervaren. 

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. 

 

 

 

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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Overlijden van Mgr. Joop Stam 

Inmiddels zijn de tijden van de avondwake en de uitvaart bekend en ook dat deze via een livestream 

zijn te volgen: 

Avondwake 12 mei:  https://youtu.be/KVv7nvbwYxI 

Uitvaart 13 mei: https://youtu.be/RG4TiAp2e5g 

Inmiddels bereikte ons onderstaand over Joop Stam. 

Een stagiaire voor God en mensen 

Afgelopen week overleed in het ziekenhuis in Amsterdam pastor Joop Stam.  

Velen van ons, zeker in de Regio West, kennen hem. 

Joop was vroeger een nabije vriend van Joop Ruijter in Amstelveen en leerde zo de spiritualiteit van 

de Karmel kennen. Daarin herkende hij zich en hij bleef op allerlei manieren bij de Karmel betrokken. 

Met name de ontwikkeling van lekengroeperingen binnen de orde hadden zijn warme belangstelling. 

In onze Regelleesgroep zeiden we wel eens voor de grap dat hij nog altijd Karmeliet kon worden… 

Joop heeft zich met de Vrienden van Titus Brandsma ingezet om het erfgoed van Titus te verbreiden 

en te ijveren voor zijn heilig verklaring. 

Bij de bijeenkomsten van Karmel West was hij een trouwe en meelevende deelnemer. 

We leerden hem kennen als iemand met een hartelijke betrokkenheid op mensen. Zijn eigen leven 

werd gedragen door gebed. Levend vanuit de Godsrelatie kon Joop ook in anderen de diepte van ons 

menselijk zijn aanraken. Kleine zuster Mauricia zei: ‘Joop maakte in ons allemaal het beste wakker’. 

Toen hij in 2005 afscheid nam als deken van Amsterdam werd er voor hem een boekje samengesteld 

met de titel: ’Ik loop hier stage’. Toen hij vorig jaar geïnterviewd werd bij gelegenheid van zijn 60 

jarig priesterfeest benadrukte hij dit nogmaals: zijn grote dankbaarheid voor wat hij van medemensen 

heeft mogen leren. 

We verliezen een geliefd en lief medemens. Een herder en inspirator voor talloze mensen en vele 

gemeenschappen. 

Dankbaar gedenken wij hem in de avondwake op donderdag 12 mei om 19.00 uur en de uitvaart op 

vrijdagmorgen 13 mei om 10.30 in de Nicolaaskerk te Amsterdam. 

Beide vieringen zijn ook online te volgen via Nicolaas TV (zie boven) 

Joop, dank je voor wie je hebt willen zijn. 

Dat je mag leven in Licht en met ons in  zegen verbonden blijven. 

Namens Stuurgroep Karmelbeweging, Elise Vorstermans 

 

Titus Brandsma 

In Trouw van 7 mei stond een artikel van Stijn Fens dat stond met als titel:  

In de voetsporen van verzetsheld en heilige Titus Brandsma. 

Omdat niet iedereen trouw heeft treft u het bijgaand aan. 

 

Rome 16 mei 

Wij ontvingen de volgende aankondiging voor een symposium in Rome op 16 mei. Nu gaat niet 

iedereen naar Rome, maar we kunnen het ook volgen via een livestream en daarom nemen we het op: 

https://youtu.be/KVv7nvbwYxI
https://youtu.be/RG4TiAp2e5g
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Geachte heer, geachte mevrouw, 

Ter gelegenheid van de heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma (1881-1942) op 15 mei 2022, 

zal een dag later, op maandagmiddag 16 mei 2022 om 14u, in de Friezenkerk te Rome, een 

symposium worden gehouden waar vanuit verschillende perspectieven gesproken zal worden over de 

heilige Titus Brandsma. 

Graag nodigen wij u uit om dit symposium getiteld  “Titus Brandsma, een heilig leven” bij te wonen. 

In de bijlagen treft u de uitnodiging zelf en het programma. (alleen programma)  

Om het symposium fysiek bij te wonen, zouden wij u willen vragen uw deelname z.s.m. te bevestigen 

door op deze mail (VAT-RSVP@minbuza.nl) te antwoorden vanwege het beperkte aantal beschikbare 

plaatsen. 

Mocht u niet fysiek kunnen deelnemen, dan kunt u via de volgende link de livestream volgen:  

https://us06web.zoom.us/j/82480138085   

Indien u het symposium fysiek bijwoont, wordt u geacht een FFP2 mondkapje te dragen. 

Hoogachtend, 

Sr. Sanny Bruijns o.carm. & Caroline Weijers, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij 

de Heilige Stoel 

Programma 

Muzikale intermezzi door Chris Fictoor, geassocieerd lid van de Ned. Karmelorde, componist van veel 

Titus Liederen. 

14.00  Ontvangst in de Friezenkerk 

14.30  Welkom 'Titus ijveraar voor de wijngaard des Heren' – Prof. em A. Bodar, rector v.d. Friezenkerk 

14.40  Opening – Drs. C. Weijers ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel 

 Intermezzo - Titus Brandsma Lied, In Hem immers leven wij 

14.50  Inleiding ‘Titus, geëngageerde Nijmeegse professor’ – Prof. I. Bocken, Radboud Univ. en KU Leuven 

 Intermezzo - Ja, mijn ziel zoekt naar God 

15.05  Inleiding ‘Titus, ereburger van Oss’ – Drs. W. Buijs-Glaudemans, burg.emeester van Oss 

 Intermezzo - O Jezus als ik U aanschouw 

15.25  Inleiding ‘Titus, Fries in hart en nieren’ – Drs. A. Brok commissaris v.d. Koning prov. Friesland 

 Intermezzo - Een leed kwam telkens op mij aan 

15.40  Inleiding ‘Titus, icoon van karmelitaans leven’ – Drs. S. Bruijns o.carm. 

15.55  Dankwoord – M. O’Neill en H. Welzen, Prior-Generaal van de Karmelietenorde 

   resp. Prior Provinciaal van de Nederlandse Karmelprovincie. 

 Afsluiting met de Titus Brandsma Hymne 

https://us06web.zoom.us/j/82480138085

