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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp 
 

24 juli 2022 

 

 

 
 

Heilige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

Zo tegen het eind van deze maand toch nog een uitgave gemaakt. Daarin zijn vermeld de 

programmeerde bijeenkomsten over Titus Brandsma opgenomen. Op 7 september komt drs. Sanny Bruijns 

o.carm. naar Amstelveen en dat belooft weer een betekenisvolle bijeenkomst te worden. En op vrijdag 23 

september en zaterdag 24 september komt Peter Vermaat met zijn voorstelling ‘Titus, held of heilige?’ naar 

Aalsmeer. Die voorstelling wordt op veel plaatsen in Nederland met enthousiasme ontvangen.  

Ons eigen programma werd u de vorig keer toegestuurd en zal eind augustus opnieuw worden 

toegezonden. 

Naast deze Karmel berichten treft u ook alle zogenaamde leaflets aan, die door de Karmelorde rond de 

heiligverklaring van Titus Brandsma zijn gemaakt, en die inmiddels allemaal in het Nederlands zijn 

vertaald. 

De voorbereidingsgroep wenst u allen een prettige vakantie toe als u met vakantie gaat en anderen een 

mooie leefbare zomer, waarin kan worden genoten van mooi weer en een prachtige natuur. 

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. 

 

 

 

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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Het Titusjaar 

In het kader van het Titusjaar vragen wij uw aandacht voor 

de volgende twee bijzondere activiteiten: 

1. Sanny Bruijns, o. carm.: ‘Titus Brandsma, Innerlijke 

weerbaarheid in tijden van crisis’ op 7 september in 

Amstelveen. 

2. Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’ op 23 en 

24 september 2022 in Aalsmeer. 

Het zijn bijzondere bijeenkomsten waarvoor u van harte 

wordt uitgenodigd. Het beloven boeiende avonden te worden. 

Zeer de moeite waard om naar toe te gaan.  

 

 

Titus Brandsma, Innerlijke weerbaarheid in tijden van crisis 

We kunnen wel zeggen dat we in de 21e eeuw in tijden van crisis leven. 

In alle tijden vinden we crisissen, maar vandaag de dag zijn ze heel 

complex.  

In de eerste plaats is er een serieuze klimaatcrisis. Verder hebben we 

een financiële crisis doorgemaakt en voelen we nog steeds de effecten 

ervan. En dan worstelen we in heel Europa met de vluchtelingencrisis. 

Als christenen zitten we ook midden in een crisis van de kerk in een 

geseculariseerde wereld. Je kunt zeggen dat we geconfronteerd worden 

met een identiteitscrisis op persoonlijk, nationaal en internationaal vlak 

en dat dit velen van ons tot in hun diepste kern treft. Hoe leven we in 

zulke crisistijden? Hoe blijven gefocust op en geworteld in wat waar 

is? Hoe bewaren we ons evenwicht? Laten we kijken naar Titus 

Brandsma, naar zijn innerlijke overtuigingen en zijn sociale 

bewogenheid. Hij kan voor ons een bron van inspiratie zijn. 

In deze lezing zal drs. Sanny Bruijns professor Titus Brandsma (1881-

1942) presenteren als een voorbeeld van innerlijke weerbaarheid in 

tijden van crisis 

Datum 
7 september 2022 

Tijd 
19:30 - 21:30 uur 

Plaats 
Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1,  

1183 HN  Amstelveen 

Begeleiding 
Drs. Sanny Bruijns o.carm 

 

Sanny Bruijns is lid van de Karmelgemeenschap te Nijmegen en actief 

betrokken bij het Titus Brandsma Memorial aldaar.  

Na haar theologiestudie specialiseerde zij zich als geestelijk 

begeleidster en als retraiteleidster.  

Zij is momenteel werkzaam als pastoraal werker in een zorgcentrum 

van de Zusters JMJ in Heeswijk-Dinther. 
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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 

 

“De tegenstellingen der beginselen zijn er. Voor de belijdenis ervan lijd ik met vreugde, wat er voor 

geleden moet worden. Mijn roeping tot de Kerk en tot het Priesterschap heeft mij zoveel heerlijks 

en moois gebracht, dat ik er ook graag iets onaangenaams voor op mij neem.”  

Titus Brandsma, Scheveningen, Politiegevangenis, 23 Jan 1942 
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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. Bijdrage is € 5,00. 

De start is op het kerkplein, bij de WereldVredesVlam 

Dag Datum Starttijd 

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-titus-brandsma 

Karmel Gebedsketting 30 juli 2022 

 

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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Als de horizon - 75 Bijbelse meditaties 

Het nieuwe boek van Huub Welzen,  prior provinciaal van de Nederlandse Provincie Karmelieten, is 

verschenen. Dit boek over geloofszaken wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. 

 

Teksten komen tot leven als ze worden gelezen. Herhaalde 

en intensieve lezing levert vaak een nieuwe betekenissen 

op. Dat geldt niet alleen voor hedendaagse teksten, maar 

ook voor oude teksten.  

In ‘Als de horizon’ worden Bijbelse teksten op een 

exegetisch verantwoorde wijze belicht tegen hun eigen 

historische en literaire achtergrond. Maar ook is er veel 

aandacht voor de hedendaagse lezer. Het boek wil wegen 

wijzen hoe deze teksten hedendaagse mensen kunnen 

steunen is hun zoektocht naar zin en samenhang.  

De moeilijkheid dat de kloof moet worden overbrugd tussen 

het milieu waarin de teksten zijn ontstaan, en de 

hedendaagse westerse lezer in een geseculariseerde 

samenleving wordt daarbij niet uit de weg gegaan.  

De 75 meditaties bieden verrassende perspectieven, zeker in 

samenhang met de bijbehorende foto’s. 

Fragment uit het boek 

De liefde van God, eigenlijk alle liefde, denkt out of the box. De liefde denkt niet in termen van nut, 

van inzetbaarheid, rendement of vooruitgang. De liefde denkt ook niet in termen van plezier of 

genoegen. Prediker heeft het al in zijn boek opgeschreven. Dat alles is flut en jagen naar wind. Nut, 

vooruitgang, inzetbaarheid, succes, het kortstondige pleziertje: ze mogen er allemaal zijn. Maar dat 

alles komt niet tegemoet aan ons fundamentele verlangen naar het geheim van God, naar het geheim 

van de andere mens, naar het geheim van de schepping. 

Liefde denkt out of the box. Wat liefde doet is liefde wekken. Liefde gaat soms zo ver dat ik alleen 

nog maar wil wat jij wilt, enkel omdat ik van je hou. Liefde denkt out of the box, of meer precies: out 

of my box. 

Titel: Als de horizon - 75 Bijbelse meditaties 

Auteur: Huub Welzen 

Aantal pagina's: 252 

ISBN: 9789464507409 

Uitvoering:  paperback 16x24 cm 

Verkoopprijs: € 22,99 (kosteloze verzending in Nederland en België) 

Te bestellen bij de boekhandel of via: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13277  

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13277

