
 

 

 

Rondgang ‘thuiskomen bij TITUS’ 

 

Woensdag 27 juli 2022 

BOLSWARD 



PROGRAMMA 

Begeleiding:  

Deken-pastoor E. Jongerden en pastor D. Broersen 

Ds. R. Knijff en Pastor R. Prent 

 

10.00 uur                 

 Verzamelen bij de Titus Brandsmakerk,  
 Westelijk Halfrond 1, Amstelveen 
 Na een korte gebedsdienst vertrek naar Bolsward 
 
 

Ca. 13.30 uur                             

 Ontvangst in de Broerekerk  
 met koffie/thee een hapje en muziek 
                                                   

 Inleiding programma door gastvrouw Ietje Hofstra  
 Film over Titus Brandsma  
 

  Toespraak van de Commissaris van de Koning Arno Brok  
             (het Friese karakter)  
 
 Zang van Michal en Nienke de Jong (duo amaveria)  
 Albert Bonnema (solo}  
 Muzikale begeleiding Peter van der Weide (piano)  



14.30 uur Uitnodiging rondgang "In het spoor van Titus"  
 Route naar de Martinikerk 

                                  Martinikerk  

  Toespraak door Antoine Bodar  
 

Zang en muziek   
 

  Uitnodiging voortgang "in het spoor van Titus"   
Route naar de Basiliek 

16.00 uur       St. Franciscus Basiliek  

-  Beeld rondgang in meditatieve stilte  
- Film over Titus Brandsma  

 
-Zang en muziek 

 
-Overdenking Peter van der Weide en Student Hoogma  

 
16.40 uur Uitnodiging voortgang "in het spoor van Titus"  

Route naar De tijd 

        De Tijd  

  



 Toespraak van Burgemeester Jannewietske de Vries  
vanaf het bordes voorafgaand door trompet  

 
Opening en rondgang door museum ‘De Tijd’ met borrel.  

 
17.30 uur Diner in de Wijnberg, Marktplein 5 

Gezellig samenzijn met aandacht voor de inwendige mens.  
 
19.30 uur Viering in de Basiliek met Bisschop Mgr. van den Hout 
 
21.00 uur Terugreis naar Amstelveen 

 

 

Mocht u er de voorkeur aan geven om niet aan alle programma onderdelen deel 

te nemen dan kunt u op eigen gelegenheid Bolsward verkennen. Houdt er wel 

rekening mee dat de bus op tijd de terugreis naar Amstelveen zal aanvaarden. 

 
KOSTEN 
Kosten:  €  25,-- per persoon, waarin begrepen bus, koffie/thee bij 
aankomst, entree musea (indien u beschikt over een museum jaarkaart 
deze graag meenemen) en diner.  
 
Aangeraden wordt een lunchpakketje mee te nemen voor onderweg. 
Verdere consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Betaling dient gelijktijdig te geschieden met de aanmelding door 
overmaking op NL47 INGB 0000 1006 36 t.n.v. RK Amstelland, locatie 
Titus Brandsma, o.v.v. ‘Rondgang Titus’ 
 
 
AANMELDEN 
Aanmelding is mogelijk door het bijgevoegde aanmeldingsformulier 
geheel ingevuld in te leveren, uiterlijk 15 juli 2022. 


