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Maria, Onze Lieve Vrouw 
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Maand februari 2021 
 

 

 

30 januari 2022 

 

 
Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen van de Karmel, 

Er kwam van de week een bericht binnen van pastor Eugène Jongerden, pastor van de Titus Brandsma 

in Amstelveen met het verzoek om een vesperviering aan te kondigen. Was er net al een nummer 

uitgegaan. Helaas kwam het Karmelgebed voor eind januari ook te laat binnen voor de vorige uitgave. 

Een uitgave alleen voor die twee dingen leek wat te weinig. Maar het initiatief van pastor Eugène 

Jongerden om nog langer vast te houden. Ook kwamen berichten binnen over de activiteiten van het 

Titus Brandsma Instituut en trof ik mooi nieuws aan over het Titus Brandsma Museum in Bolsward. 

Allemaal ontwikkelingen die passen binnen de verwachting van de komende aankondiging van de 

heiligverklaring van Titus Brandsma, die mogelijk dichterbij is dan eerder gedacht. 

In deze tijd waar het virus wild om zich heen slaat, is het goed om onze gebeden dat het nu snel tot 

weer een normaal patroon van leven wordt op te dragen aan Titus Brandsma. 

Met vriendelijke groet en in de hoop dat het u allen goed gaat. 

Herman van Bemmelen 

Vesper op geboortedag Titus Brandsma 

Op woensdagmiddag 23 februari om 16.00 zal er een 

vesperdienst gehouden worden in de Titus 

Brandsmakerk Amstelveen op de geboortedag van 

Titus Brandsma. 

Iedereen is van harte welkom. 

Laten we hopen dat het dan net zo zonnig is als op de 

foto hiernaast en dat het een mooi toekomst inluidt. 

Misschien is deze vesperdienst een mooi voorproefje op de eucharistieviering van Karmelstroom in juli. 

 

 

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 

Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net  

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

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

  

mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net
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Karmelgebed voor 29 januari 2022 

 

 

 

Over God blijf je nadenken, een leven lang. 

Titus getuigt:  

In gemeenschap met God 

Ontegenzeglijk haalt het godsbegrip  

de mens uit zijn isolement  

en doet het hem zichzelf zien  

in en betrekking van afhankelijkheid.  

Niet slechts verbindt het de mens met God, 

maar in een door en met God  

ziet de mens zich verenigd en in betrekking 

met alle andere mensen. 

Hier is een gemeenschap 

gefundeerd op de innigste vereniging van God 

met al wat bestaat. 

De erkenning van de onderlinge afhankelijkheid  

zal een der eerste voorwaarden moeten zijn  

voor het herstel van de verbroken orde. 

Over God blijf je nadenken, een leven lang. 

Titus Brandsma Tijdingen 3, 29 januari 2022. 

Uit De Evangelische Pearle 

In het diepst van ons wezen komen wij aan de 

werking Gods, waardoor Hij ons in standhoudt en 

wij door Hem worden geleid en gericht. Tot die 

diepste oorsprong moeten we gaan om in God 

onszelf terug te vinden. Daar in het binnenste van 

onze ziel komen we op de grond, waarin ons wezen 

zijn wortels heeft. Op die grond, die niets anders is 

dan de erkenning van ons met God verbonden zijn, 

moeten wij leven, daar is ons vaderland, daar 

komen wij in het rijk van God dat ons is toegezegd 

en waartoe wij worden uitgenodigd, waar God ons 

een plaats heeft bereid, reeds hier op aarde. In het 

innerlijkste van onze geest moeten wij God 

aanbidden, met Hem spreken, onszelf met God 

verenigen, onszelf in God verliezen en doen 

opgaan om ons wezen geheel naar God te her-

vormen en te herbeelden, geheel in overeenstem-

ming met Gods beeld van ons. Daarbij moeten wij 

ons stellen in Gods hand, omdat Hij meer dan 

wijzelf dit hervormingswerk in ons kan verrichten. 

Titus Brandsma, De Gelderlander, 27 mei 1939, 

p. 13. 

 

 

  



3 

 

God, die alles in uw hand houdt 

God, die alles in uw hand houdt 

en uw liefdevolle licht doet opgaan 

over goeden en slechten, 

moge uw licht vandaag aantrekkelijk zijn 

voor allen die zinnen op wat kwaad is, 

dat hun hart verlicht wordt tot het goede. 

Zegen allen die uw beminde Zoon volgen 

met vreugde om de goede gaven van uw overvloed. 

Laat het licht van uw aangezicht lichten 

over allen die U zoeken 

en geef aan onze wereld hoop 

dat verzoening, vrede en gerechtigheid mogelijk zijn. 

Angela Holleboom van de clarissen in Megen 

Anderen gelukkig maken 

Laten we ons niet al te egocentrisch opsluiten 

in onszelf 

en ons blindstaren op het louter eigenbelang, 

maar beseffen 

dat we tot roeping hebben 

en dat daarin groot geluk voor ons bestaat, 

dat we anderen gelukkig kunnen maken 

De eigenliefde en de hebzucht 

zijn de grote kwalen van deze tijd 

en de diepste oorzaken van de oorlog. 

Daarentegen moeten wij stelling nemen. 

Dan alleen kunnen we vruchtbaar 

vredeswerk verrichten. 

Titus Brandsma, Vrede en vredelievendheid 

1931 

Activiteiten Titus Brandsma Instituut 

Enkele van hun activiteiten in de komende tijd zijn: 

Mystieke Salons 

Het Titus Brandsma Instituut organiseert ook dit jaar weer een unieke reeks van online Mystieke 

Salons. Via Zoom presenteren we een aantal ‘salongesprekken’ met bekende en minder bekende 

auteurs die recentelijk over mystiek en spiritualiteit hebben geschreven. 

Woensdag 23 februari spreekt Kitty Bouwman over Augustinus en Spiritueel moederschap. 

Woensdag 23 maart spreekt Michel Dijkstra Over Intimiteit en onthechting: levenskunst tussen oost en west. 

De Mystieke Salons worden via Zoom georganiseerd en zijn gratis toegankelijk. Ze beginnen om 

20.00 uur en duren tot 21.00 uur. Er is ruimte voor uw inbreng en vragen. 

> Meld u nu meteen aan 

Inaugurele rede Inigo Bocken 

Dinsdag 15 februari 2022 om 16.00 uur houdt prof. dr. Inigo Bocken zijn inaugurele rede met als titel 

'Wederkerigheid Mystieke fabel of contemplatieve eros?' 

De oratie zal plaatsvinden in Leuven en wordt uitgezonden via een livestream. De link naar de 

livestream staat t.z.t. ook op onze website. 

Nieuwe collegereeks 'Lijden, weg van bevrijding' 

In het voorjaar van 2022 starten we met een collegereeks 'Lijden, weg van bevrijding'. Op 6 

woensdagochtenden in de veertigdagentijd staan we stil bij het thema van lijden en bevrijding.  

Catharina Al, o.p. leesteksten van Catharina van Siena. 

Ad de Keyzer staat stil bij fragmenten uit de Johannes-Passion van Johann Sebastian Bach.  

> Aanmelden 'Lijden, weg van bevrijding' 

  

https://eds1.mailcamp.nl/url.php?subid=5v3glgm121l5b8g&nstatid=2odn1dm28&info=n9w3d0v&L=10226&F=H
https://eds1.mailcamp.nl/url.php?subid=5v3glgm121l5b8g&nstatid=2odn1dm28&info=n9w3d0v&L=10223&F=H
https://eds1.mailcamp.nl/url.php?subid=5v3glgm121l5b8g&nstatid=2odn1dm28&info=n9w3d0v&L=10225&F=H
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Titus Brandsma Museum Bolsward 

Eind 2020 is de expositie in het Titus Brandsma Museum ontmanteld en het museumpand verkocht aan 

de Zalige Titus Brandsmaparochie, die het gaat gebruiken als ‘Huis van Compassie’. Een bestemming 

die uitstekend past in een pand dat enkele decennia was gewijd aan Titus Brandsma en al hetgeen hij 

voor stond. De bedoeling was om het gedachtegoed van Titus Brandsma vanaf het voorjaar 2021 te 

tonen in het verbouwde monumentale stadhuis van Bolsward, Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’. Er 

ontstond echter enige vertraging. Op 7 september verrichtte 2021 ZKH Koning Willem Alexander de 

officiële opening van ‘De Tiid’. 

Momenteel is er in het museum ‘De Tiid’ een summiere basisexpositie over Titus Brandsma te 

bezichtigen. Er wordt druk gewerkt aan een uitgebreide overzichtstentoonstelling in de Titus 

Brandsmazaal. Daar zullen voorwerpen, documenten en beeldmateriaal over Titus Brandsma worden 

gepresenteerd. Naar verwachting zal deze in het voorjaar van 2022 gerealiseerd zijn. In het komende 

jaar wordt een Titus-route ontwikkeld in ‘De Tiid’ en ook daarbuiten door en rondom de stad Bolsward. 

De bestaande Titus-wandelroute ‘In het spoor van Titus’ langs herinneringsmonumenten aan Titus 

Brandsma wordt iets aangepast in verband met de verhuizing naar het museum ‘De Tiid’, waar vandaan 

deze wandelroute start. 

Voorafgaande aan de verwachte aanstaande heiligverklaring van Titus 

Brandsma zal het wandkleed van 2,5 x 4 meter - dat ten tijde van de 

zaligverklaring in Rome in 1985 boven het bordes van de Sint-Pieter 

heeft gehangen en nu in Bolsward ligt – medio 2022 een plaats krijgen 

in ‘De Tiid’. Hier zal een stilteplek worden gecreëerd ter 

nagedachtenis aan pater Titus. Vlak voor de daadwerkelijke 

heiligverklaring van Titus Brandsma zal dit kleed teruggaan naar 

Rome om tijdens die plechtige viering weer aan de Sint-Pieter te 

hangen. 

Museum ‘de Tiid’ is het gehele jaar geopend op dinsdag tot en met 

vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur 

(zon- en feestdagen gesloten). 

Ontleend aan Home (titusbrandsmamuseum.nl) 
 

Levenslessen van Titus Brandsma  

• Niets verstore u, niets ontstelle u. 

• Alles gaat voorbij, God verandert niet. 

• Geduld overwint alles. 

• Wie aan God vasthoudt, hem ontbreekt niets. 

• God alleen is voldoende. 

• ´Ga niet te veel in je werk op. Leef niet op goed geluk. Denk bij uw daden dat God u ziet, maar 

ook de mensen. (..) Wij leven te veel ons eigen leven. (..) We moeten onze medemens helpen. 

Onze aanwezigheid waar dan ook moet voor de mensen een lust, een feest, een troost zijn. Leef 

met elkaar mee, heb belangstelling in elkaar.´ 

• ‘Wij Nederlanders zijn geneigd tot middelmatigheid, we willen niet overdrijven, onze hoofden 

koel houden, nuchter zijn. Maar er is al zoveel gereserveerdheid, zoveel koele berekening dat en 

liefde en offer en moed bij ons zoek zijn.´ 

• Doe de gewone dingen op grootse wijze met een zuivere intentie en volledige inzet. Val liever op 

door eenvoud en oprechtheid dan dat mensen je toejuichen vanwege je prestaties. 

Aangetroffen op fryslan1.frl 

http://www.titusbrandsmamuseum.nl/

