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Titus Brandsma, moedig en mild
Titus Brandsma is 75 jaar geleden, op
26 juli 1942, in concentratiekamp Dachau
om het leven gebracht. Op 26 juli is de nationale herdenking in het Titus Brandsma
Memorial te Nijmegen.
Titus Brandsma werd op 19 januari 1942
door de Gestapo gearresteerd, omdat hij de katholieke dagbladen opriep
om NSB-advertenties te weigeren. Ook
ijverde hij ervoor dat joodse kinderen niet
buitengesloten werden van het onderwijs. Hij kwam op voor de waardigheid van
ieder mens, ongeacht afkomst, ras, geloof of nationaliteit. Hij had al vroeg een helder oog voor wat de samenleving kan bedreigen, hoe gemakkelijk een maatschappij
in een glijdende schaal terecht kan komen. Al vanaf de
dertiger jaren gaf hij er colleges over, schreef vele artikelen en hield spreekbeurten. Net als wij nu leefde Titus
Brandsma in een tijd van schuivende waarden, van strijd om de publieke opinie, van botsende krachten in de
maatschappij. Hij gaf niet op toen hij bedreigd werd, zijn
leven op het spel stond. Hij toonde een grote geestelijke
weerbaarheid. Het was een weerbaarheid die gepaard
ging met zachtmoedigheid, met mededogen en respect,
ook voor zijn tegenstanders, zelfs voor zijn beulen.
Veel mensen hebben ervan getuigd dat Titus hoewel in
gevangenschap, een vrij mens was. Hij ontleende zijn
vrijheid en waardigheid niet aan zichzelf, niet aan eigen
kracht, maar aan zijn gegrond zijn in God. Zijn levende
Godsrelatie verbond hem met alle mensen, met al wat
bestaat. Hij gaf zijn leven voor de waarden die hem heilig waren. Dit voorbeeld heeft hij ons nagelaten. Daarmee is hij juist in onze tijd een inspiratie. Wij willen Titus
Brandsma in eerbied en dankbaarheid herdenken.
De herdenking zal in het teken staan van wat Titus kan
betekenen voor onze tijd. Sprekers zijn Hubert Bruls,
burgemeester van Nijmegen, Inigo Bocken, directeur
van het Titus Brandsma Instituut en de Prior Generaal

van de Karmelieten, Fernando Millán Romeral. ’s Middags zal er een forumgesprek zijn. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering, waarbij Mgr. De
Korte, bisschop van Den Bosch, zal voorgaan. U bent
van harte uitgenodigd aan deze landelijke herdenkingsdag deel te nemen.
Informatie vind u op www. titusbrandsmamemorial.
nl. U wordt verzocht zich op te geven: titusbrandsmavrienden@karmel.nl.
Hettie Berflo, herdenkingscomité Titus Brandsma.
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HERDENKING TITUS BRANDSMA
WOENSDAG 26 JULI 2017
Inloop
Programma
Kosten

10.30 - 11.00 uur
11.00 - 16.30 uur
€ 10,- inclusief koffie/thee en lunch

Locatie

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

Aanmelden
E-mail
Telefoon

vóór 1 juli a.s.
titusbrandsmavrienden@karmel.nl
024 - 360 24 21

Godfried Bomans: Titus was een man die onder ons, Nijmeegse studenten,
bekend stond als de zwakste in het weerstreven van wat men hem vroeg
en nochtans zijn leven gaf voor wat hij weigerde prijs te geven.

Dat wij anderen gelukkig kunnen 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 een groot
geluk voor ons bestaat, dat wij anderen gelukkig kunnen
maken”.
Op 11 november 1931
in de Bergkerk van
Deventer sprak Titus
Brandsma bovenstaande woorden. Het zijn
woorden die sinds mensenheugenis geldig zijn
en die aan actualiteit
niets hebben ingeboet.
Ze zijn, nu we dit jaar
de 75ste sterfdag van
Titus herdenken, zeker
de moeite waard om bij
stil te staan.
Titus formuleert geen spectaculaire gedachten. Ze zijn
door talloos veel mensen uitgesproken en, belangrijker, ze zijn geleefd. Geleefd! Door mensen zoals wij,
gewone mensen met hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden; door mensen die, bewust van egocentrisme en eigenbelang, zich toch geroepen weten om

Titus, ik herinner mij

van harte in te gaan op de vraag van de medemens om
aandacht en respect. Waar Titus het woordje ‘de ander’
gebruikt, ziet hij meer dan ‘alleen maar’ iemand anders;
meer dan ‘zomaar’ een medemens. Die medemens is
naar zijn diepe overtuiging beelddrager van God. In de
medemens komt iets aan het licht van het mysterie. De
medemens draagt het mysterie in zich. Een mysterie
benader je met eerbied. Het is meer dan een geheim
dat je moet ontrafelen of dat je iemand kunt ontfutselen. Een mysterie is zoveel groter! Het heeft te maken
met de ziel, het meest wezenlijke van de mens, met dat
wat de mens tot mens maakt; tot de unieke mens die
de ander is. Stilstaan bij het leven van Titus lijkt alleen
dan zinvol als we ons zijn woorden en leven te binnen
brengen en ons daardoor laten inspireren. In dit geval
tot een leven waarin de medemens niet mijn tegenover
is in de zin van ‘vreemd’, maar een tegenover in de
betekenis van ‘een vraag naar geluk’. Die vraag bij ons
binnen laten komen, ons daardoor laten doordringen
en laten omvormen – daar zou het om moeten gaan in
ons leven. Alleen daardoor, zo denk ik, ontkomen we
aan de dodelijke spiraal van egocentrisme en eigenbelang.
Jan Brouns O.Carm.
Prior Provinciaal

ven. Er is geen graf om bij stil te staan. Maar we wisten
wie hij was. We spraken over hem met zeer hoge waardering. Titus is in tegenstelling tot vele anderen blijven
leven. We bleven over Titus praten als over een levende.
We herdachten hem als iemand die weerstand bood tegen het Nazidom.

s Constant Dölle.

Constant Dölle (1916), karmeliet, heeft Titus Brandsma
persoonlijk gekend. Als kind toen Titus bij zijn ouders
kwam en later als frater in Merkelbeek. Hij schreef een spirituele biografie over Titus: ‘De weg van Titus Brandsma,
biografie van een martelaar’.

‘Volger’ van Titus
Wie had twintig jaar geleden kunnen bedenken dat we meer op ons beeldscherm kijken dan dat we papieren drukwerk lezen. Hoe zou Titus Brandsma tegen onze wijze van
communiceren hebben aangekeken, vraag ik mij wel eens af. In de eerste helft van de
20e eeuw namen dagbladen een prominente plaats in. Aan de krant kon je zien tot welke verzuilde stroming je behoorde. Couranten verkondigden een waardenstelsel. Titus
reisde in januari 1942 langs de katholieke dagbladredacties om hen op te roepen geen
advertenties van de NSB op te nemen. Dat zij zich er niet voor zouden lenen het perverse
gedachtengoed van ‘Blut und Boden’ en rassenonderscheid te verspreiden. Tegenwoordig wordt via de ‘nieuwe’ sociale media breed verspreid, dat Nederland ‘niet meer van
de Nederlanders’ zou zijn, of dat vluchtelingen ‘onze banen inpikken’, dat de sharia dreigt ‘onze nieuwe wetgeving te
worden’.
Titus in zijn tijd reisde langs de redacties van de katholieke bladen. Zou hij in onze tijd ook hebben getwitterd, zijn
facebook hebben bijgewerkt en druk doende zijn geweest met WhatsApp? Ik zou zeker ‘volger’ van hem willen zijn en
zijn boodschap re-tweeten. Zoals: ‘Je moet je broeder helpen. Zonder dralen. Zonder dubbelzinnigheid. Je moet het
Gelaat van Christus in hem eren’. Zijn stem mag nooit tot zwijgen komen.
Matthé Bruijns
pastoraal werker in de St.Petrusparochie van Krommenie en Assendelft Noord.
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Ik heb altijd het beeld van Titus voor ogen wanneer hij
de refter in Merkelbeek binnenkwam, vaak iets later dan
de anderen. Je zag dat hij overal naar keek, soms iemand
aansprak. Hij was niet een in zichzelf gekeerde man. Titus stond in levend contact met de gemeenschap. Ik zag
hem - ik was nog frater - alleen in de refter, niet bij de
paters in de recreatie. Titus had aandacht voor de fraters
die goed konden studeren voor verdere studie. Titus
wilde de orde verder brengen. Hoewel hij geen directe
persoonlijke contacten met de fraters had was Titus wel
iemand in onze ogen, niet alleen in die van mij, maar
ook van de anderen, die dichtbij ons stond. We keken met bewondering naar Titus. Als hij op zijn kwieke
manier de refter binnenstapte met zijn grote schoenen
aan dacht je: ik zou met die man wel eens willen praten.
Titus was de enige van ons die hoogleraar was. Hij was
veel in Nijmegen en woonde daar. Toen hij in Merkelbeek kwam had hij een rondgang gemaakt langs de bureaus van de kranten. We wisten: Ze kunnen Titus wel
pakken, maar eigenlijk kunnen ze hem niet pakken; hij
zou ook in gevangenschap dezelfde Titus blijven.

We vroegen hem naar zijn herinnering toen het bericht
van het overlijden van Titus hem bereikte.
Ik heb niet duidelijk voor de geest van wie en wanneer
ik hoorde over de dood van Titus. Bij mij overheerste het
volgende. We wisten Titus is een sterke persoonlijkheid.
Als er één is die tegen de ontberingen kan en levend uit
het kamp kan komen, dan is dat Titus. Hij kan het aan.
Hoewel het bericht van zijn overlijden mij niet verbaasde, toch had ik het ten diepste niet verwacht. We vermoedden wel dat bijna niemand het concentratiekamp
kon overleven, maar we hielden vast aan de gedachte
dat hij het wel zou overleven.
In ons praten over Titus is Titus niet doodgegaan. Begrijp je wat ik bedoel? Hij bleef de Titus onder ons. We
wisten niets van zijn lijden, niets van hoe hij is gestor-

De erkenning van onze
onderlinge afhankelijkheid
is de eerste voorwaarde
voor het herstel
van de verbroken vrede.
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Het koffertje van Titus

Een stolperstein voor Rafaël Tijhuis
Weer gaat het koffertje mee met Titus als een stille kameraad, opgesloten in een goederenwagon op zijn laatste
reis naar Duitsland. Eerst naar de gevangenis in Kleve,
waar Titus het heel moeilijk heeft, lichamelijk en geestelijk. Toch moet hij door naar Dachau, waar hij als martelaar sterft. Titus kwam niet meer terug. Wel zijn koffertje als een stille getuige van een bijzondere man op een
bijzondere reis naar een bijzondere eindbestemming.
Falco Thuis.

Een handje helpen.

In het Nederlands Carmelitaans Instituut staat het
bruine reiskoffertje van Titus Brandsma. Toen hij was gedood in Dachau en zijn uitgeputte lichaam was verast,
stuurden de bureaucraten van het kamp dat koffertje
met overgebleven kleren terug naar de familie. Hoe
wreed en cynisch!
Ik zie het koffertje staan, geopend op tafel, van stevig
karton lijkt het, met een voerinkje van binnen, een beetje
versleten. Op het deksel zie je sporen van afgetrokken
plakband waar naam en nummer hebben gestaan. Het
koffertje heeft Titus grote diensten bewezen bij zijn
vele reizen met de trein. Daarin had hij spullen voor
de nacht, ondergoed voor een paar dagen, wat boeken
en artikelen, zijn brevier. Het koffertje kan niet spreken,
maar als het je zo geopend aanstaart hoor je het vertellen hoe het Titus heeft gevolgd bij zijn vele spreekbeurten in het land en overzee. Het brengt in herinnering zijn laatste gang langs de hoofdredacteuren van
de katholieke kranten om ze te overtuigen niet mee
te doen met door de nazistische overheid verlangde
publicaties. Deze moedige tocht van Titus, die zijn rug
recht bleef houden tegen onrecht en indoctrinatie van
de bezetter, eindigde in gevangenis en concentratiekamp. Ook daar ging het koffertje mee naar toe. De inhoud was nauwelijks nodig. Het koffertje werd ‘tijdelijk’
opgeborgen in het magazijn, keurig geregistreerd. Een
boevenpak werd zijn schamele lijfgoed. Dat zie je op
de tekening van hem gemaakt in het kamp Amersfoort
als hij op Goede Vrijdag 1942 voor medegevangenen
spreekt over christelijke lijdens-mystiek.

Titus stond er om bekend dat hij iemand die met een
verzoek kwam, niet kon weigeren. Hij schreef meteen
een brief, ging op bezoek, stak de handen uit de mouwen, deed wat hij kon. Tegenover het klooster was de
groothandel in tropische vruchten van de heer Duives.
Iedere morgen moest zijn knecht ’t Hullenaar met een
zwaar beladen kar de straat op. De straat liep omhoog.
Een heel karwei dus. Maar als de knecht licht zag branden in het portaal van het klooster wachtte hij tot Titus
naar buiten kwam. Hij wist Titus helpt altijd een handje
mee. De tas van Titus ging boven op het fruit en samen
duwden ze dan de kar de straat omhoog.
Paul Reehuis heeft er een tekening van gemaakt.
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‘Mijn goede momenten in
Dachau zijn allemaal religieus van aard. Gelovige
christenen ziet men hier
werkelijk hun geloof leven.
De duivel is hier de baas,
maar de hemel is met ons.’
Rafaël Tijhuis (1913) was
een karmeliet uit Rijsen, die
sinds 1933 in het Karmelklooster in Mainz woonde.
Hij wordt op 25 juli 1940
door de Gestapo gearresteerd vanwege twee brieven die hij naar familie in
Nederland gestuurd had. Onschuldige brieven, die dus
opengemaakt waren, en waaruit de Gestapo toch concludeert dat hij ‘deutschfeindlich’ is. Hij wordt veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. Maar na die
achttien maanden wordt hij niet vrijgelaten, maar van
de ene gevangenis naar de andere gestuurd. Op 13
maart 1942 komt hij aan in Dachau, waar hij, drie jaar
later, op 29 april 1945 uiteindelijk bevrijd wordt.
Hij weet het te overleven ondanks alles, zelfs ondanks
de zware experimenten met malaria die op hem worden
uitgevoerd. Titus Brandsma komt aan in Dachau op 19
juni 1942. In de korte tijd dat Titus in Dachau is zijn Rafaël en Titus elkaar zeer nabij. Rafaël steunt Titus zoveel
hij kan. Op het laatst brengt hij hem zelf naar de ziekenbarak, waar Titus vier dagen later sterft op 26 juli 1942.
Terug in Nederland, schrijft Rafaël een verslag van de
vijf jaar van zijn gevangenschap. Hierin wordt duidelijk
hoezeer hij, zoals Titus, kracht vindt in zijn Godsrelatie,
in het gebed en de H. Communie die hij soms in het geheim kan ontvangen. Dit verslag is uitgegeven onder de
titel: ‘Innerlijke reis Dachau, voorbij de grens’. In 1956 is
Rafaël getuige in het zaligverklaringsproces van Titus
Brandsma. Maar de zaligverklaring zelf in 1985 heeft hij
helaas niet meer mogen meemaken. De laatste jaren
van zijn leven heeft hij erg geleden onder het concentratiekamp syndroom, aan de herinnering van zijn jaren
in Dachau. Hij overlijdt in zijn oude klooster in Mainz op
5 juni 1981.
In Mainz is voor Rafaël Tijhuis een Stolperstein aangebracht, op de plaats waar vroeger de deur van het klooster was. De deur waardoor hij is weggevoerd. Stolpersteinen zijn kleine koperen gedenktegels, aangebracht
op het trottoir voor de huizen van mensen die door de
nazi’s zijn verdreven, afgevoerd, gedeporteerd. Het Stol-

persteinproject is een doorgaande actie van de Duitse
kunstenaar Gunter Demnig. De kunstenaar noemt
ze Stolpersteinen omdat je erover struikelt ‘met je hoofd
en met je hart’. En ook heel betekenisvol: je moet je
buigen om de tekst te lezen. Wat begon in Duitsland
heeft zich snel verspreidt. Er zijn al 57.000 stenen
geplaatst in twintig landen, waaronder Nederland. Nu is
er dus ook in Mainz een Stolperstein voor de karmeliet
Rafaël Tijhuis.
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Spreuken voor de vrede

Bezielde klei
•

•

Op het plein voor de Titus Brandsma Gedachteniskerk staat
de Wereld Vredesvlam. Een vlam die dag en nacht brandt
voor de vrede. Deze vlam staat voor de Vredesmuur, een
muur waar steeds meer vredesspreuken worden aangebracht door allerlei organisaties en groepen. Spreuken van
mensen, beroemd en onbekend, die hart hebben voor de
vrede, zoals Titus Brandsma. Maandelijks wordt rondom
de vlam een vredesbijeenkomst gehouden. Maar ook bij
bijzondere gelegenheden komen daar mensen bij elkaar
om uiting te geven aan hun verlangen naar vrede, om
elkaar te bemoedigen bij hun inzet voor verdraagzaamheid en vrede. Het is mooi dat de Vredesvlam zijn plaats
gevonden heeft bij Titus.
Leerlingen van het Titus Brandsma Lyceum te Oss
zijn gevraagd om spreuken te bedenken voor de
Vredesmuur. Vanuit de lessen Levensbeschouwing bij
het thema Ethiek werd de uitdaging opgepakt voor klas
4VWO.
De opdracht voor de leerlingen was:
• De ethische optiek is de benadering dat mensen
goed behoren te handelen. Hierover is iedereen
het wel eens. Welke keuzen gemaakt moet worden
in het geval van goed en kwaad is een ander verhaal. Daarover zijn de meningen enorm verdeeld.
Het leven van Titus Brandsma heeft voldoende uitganspunten voor de ethiek opgeleverd om dieper
op door te gaan. Het ‘goede doen’ is een gevleugelde uitspraak van hem.

Pieter de Laat en Joost van der Meulen, docenten

Vreugde is geen deugd,
maar een effect van de liefde
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Onverwachte ontmoeting
Leo Fijen is hoofdredacteur Journalistiek en
Levensbeschouwing bij KRO-NCRV. In KRO
Magazine schrijft hij wekelijks een column
over zaken die hem opvallen of bezighouden.

Maak een eigen tekst van maximaal 3 regels. De inhoud van de tekst heeft te maken met ‘het goede
doen’. Wanneer en hoe doe je dat?
Maak ook een toelichting bij jouw tekst. Hierbij verduidelijk je het proces dat je doormaakte naar jouw
tekst toe. De gedachten die hierbij opborrelden, de
(inspiratie)bronnen die je gebruikte, de problemen
die je onderweg tegenkwam, wat was de 1e of 2e
versie, enz.

De leerlingen pakten de opdracht serieus aan. Het was
verrassend de uitwerkingen te zien. Opnieuw bleek dat
Titus Brandsma een grote inspiratiebron kan zijn voor
leerlingen. Wij zijn blij dat we ook op deze manier de
leerlingen vertrouwd kunnen maken met het gedachtengoed van de stichter en naamgever van onze school.
Een beoordelingscommissie gaat de spreuken beoordelen, zodat er uiteindelijk één spreuk vereeuwigd zal
worden op de Vredesmuur.

Leo Fijen:

Het Bonifatiuspark te Dokkum kwam in 1934 op instigatie van Titus Brandsma tot stand. Bij het 1250ste
herdenkingsjaar van Bonifatius’ dood in 2004 wilde
het bisdom van Groningen een verbinding tot stand
brengen tussen beide martelaren door er een beeld
van Titus Brandsma te plaatsen. De eigentijdse kunstenaar Natasja Bennink kreeg de opdracht. Het ging
haar er niet om een documenterend beeld, een gelijkend portret van Titus te maken. Het beeld toont
Titus niet als priester of hoogleraar, maar als een
lijdend en beschouwend mens. Het toont Titus ook
niet als gevangene in Dachau. De kunstenaar heeft
een geestelijk portret willen maken. Het gebogen
hoofd, de geloken ogen, naar binnen gekeerd, biddend. De naar beneden uitgestrekte armen met de
grote handen. De rechterhand in een gebaar van
bescherming naar beneden, de linker open, alles
uit handen gevend. De naaktheid van het fragiele
bovenlichaam. Het zijn trekken die direct verwijzen
naar Christus zelf, als man van Smarten. Zo is Christus ook weergegeven op de kruiswegstaties die Titus
Brandsma zelf heeft laten oprichten in het Bonifatiuspark, door de kunstenaar Jacques Maris. Door ook
Titus zo uit te beelden wordt de kern van de katholieke beeldenleer geraakt: de heilige is een afbeelding van Christus zelf. Een heilige laat de beschouwer iets ervaren van God. Titus Brandsma als
de lijdende dienstknecht.
Naar het artikel ‘Bezielde klei’, van Sible de Blaauw, over
het werk van Natasja Bennink

Midden in de vastentijd moet ik op een
koude en regenachtige maandagavond in
Dordrecht zijn. Daar staat aan de Nolensweg de parochiekerk van de Verrezen Heer.
Ik ben moe, heb te weinig gegeten en doe
een hazenslaapje op de parkeerplaats voor
de kerk. Als het tijd is om een geloofsgesprek te voeren,
meld ik me in de kapel. Argeloos loop ik binnen en val
stil bij de beelden die ik zie. Het is een gebedsruimte
voor Titus Brandsma, de karmeliet die in de Tweede
Wereldoorlog zijn stem verhief tegen de nazi’s en dat
moest bekopen met de dood in concentratiekamp
Dachau.
“Je moet je broeder helpen. Zonder dralen. Zonder
dubbelzinnigheid”, lees ik in een folder van vrienden
van Titus Brandsma. Hij gaf zijn leven voor de waarheid en deed dat 75 jaar geleden in de diepste verlatenheid en eenzaamheid. Als ergens de weg van de
leegte in de veertigdagentijd zichtbaar wordt, dan is het
in deze bijzondere karmeliet. Ik blader door een boekje
van deze kapel en lees zijn woorden die nog niets aan
actualiteit hebben verloren: “Laten wij leren van hen die
ons bestrijden. De eigenliefde en de hebzucht zijn de
grote kwalen van deze tijd en de diepste oorzaak van
de oorlog.” Ik hoef maar te kijken naar de schreeuwers
in de mondiale politiek en weet dat Titus Brandsma ook
75 jaar later gelijk heeft. Hij werd geschonden in zijn
diepste waardigheid en bleef toch de weg naar vrede
wijzen: “Als je verdraagzaam bent is er een weg naar
vrede.”
Deze kloosterling schreeuwde het niet van de daken,
relativeerde zijn eigen betekenis en koesterde het gewone: “We zijn niet geroepen grootse opvallende dingen te doen maar het is onze plicht gewone dingen op
grootse wijze te doen.” En hij leefde dat voor tot aan zijn
gruwelijke dood toe. Ik lees in zijn gedachteniskapel
te Dordrecht verder in het boekje en raak ontroerd.
Daar staat een gedicht van zijn hand over het leed dat
boven op hem kwam staan. In die ergste pijn wachtte
hij geduldig op God, als de diepste grond van zijn leven
en als een voorbeeld voor allen die lijden in deze tijd.
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Vrienden zoeken vrienden
Titus Brandsma leeft: heel veel mensen voelen zich
door hem geïnspireerd. Zijn gedachtegoed willen
zij levend houden. U wordt al ‘Vriend van Titus’ voor
€10,- per jaar! Vriend zijn kunt u op verschillende
manieren uitdrukken:
• door een gift, eenmalig of periodiek,
• door een nalatenschap: erfenis of legaat,
• door een machtiging voor een periodieke afschrijving. Het formulier hiervoor kunt u downloaden
via de website: titusbrandsmamemorial.nl/
vrienden.

Bezinningsreis naar Dachau
De Nederlandse Karmel organiseert in samenwerking
met het Titus Brandsma Memorial een bezinningsreis
naar concentratiekamp Dachau, van 2 tot 6 oktober
2017. De reis heeft een rustige sfeer. Iedere dag biedt
ruimte voor persoonlijke en gezamenlijke bezinning en
voor informele ontmoeting. U krijgt gedurende de reis
teksten en gebeden aangereikt die u op het spoor van
Titus zetten. Door zo met Titus mee te leven hopen ook
wij weerbaar te worden voor krachten die steeds weer
de waardigheid van de mens bedreigen, God ter zijde
schuiven en liefde als een zwakheid beschouwen.

De Vrienden van Titus ontvangen twee maal per
jaar de Tituskrant. Zo bent u steeds volledig op de
hoogte.
Wilt u zich aanmelden als VRIEND van TITUS
BRANDSMA?
• Telefonisch: 024-3602421
• E-mail: titusbrandsmavrienden@karmel.nl
• Post: Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen
U kunt ons ook vinden op de website van het Titus
Brandsma Memorial:
titusbrandsmamemorial.nl/vrienden
Stichting Vrienden van Titus Brandsma
Bank: NL62 RABO 0135897491
			 NL11 ABNA 0230007732
Help ons alstublieft om onze digitale administratie
compleet te maken. U doet dit door uw e-mailadres
aan ons door te geven via:
• titusbrandsmavrienden@karmel.nl
.

We zijn niet geroepen grootse dingen te doen.
We zijn geroepen de gewone dingen
op grootse wijze te doen.

s Gedeelte van het monument op het kamp

De reis begint op maandagmorgen 2 oktober in Nijmegen. We bezoeken de gevangenis van Kleve waar Titus
gevangen heeft gezeten. Dan reizen we door naar het
Karmelklooster in Mainz waar Titus zich heeft ingezet
voor de herbouw van het oude klooster. De dagen daarna verblijven we in het Edith Stein Haus in Weissendorf.
Woensdag is een dag van bezinning op het leven van Titus Brandsma. Op donderdag bezoeken we het concentratiekamp. In de middag worden we ontvangen door
de zusters Karmelietessen OCD. Met hen gedenken wij
Titus Brandsma en alle anderen die in het kamp gestorven zijn. Op vrijdagmorgen 6 oktober reizen we terug
naar Nederland. Met een korte bijeenkomst in het Titus
Brandsma Memorial zal deze bijzondere bezinningsreis
worden afgesloten.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact
opnemen met:
• Marieke Rijpkema, titusbrandsma@karmel.nl
TEL. 024 – 3602421

Vrienden van Titus Brandsma

