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Mijn moeder vertelde wel eens het verhaal dat met Pasen, na de grote 

voorjaarsschoonmaak, de kachel uit huis werd gehaald en naar de schuur gebracht.  

De kolenkachel met haar asla was natuurlijk een bron van stof in huis.  

Maar er waren ook jaren dat het na Pasen nog zo koud was dat de kachel weer uit de 

schuur in de kamer werd geplaatst.  

Wanneer we nog zulke kolenkachels zouden hebben dan is 2021 een jaar dat de kachel 

weer zou worden teruggeplaatst. 

Maar ja aan het weer kunnen we immers niets veranderen (aan het klimaat trouwens 

wel). 

 

We gaan de meimaand in, een maand die in haar eerste dagen in het teken staat van 

herdenken van oorlog en onvrijheid.  

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de persoon van Titus Brandsma die in jaren ’30 al 

waarschuwde tegen de gevaren van de Nazi-ideologie en die tijdens de oorlog dat 

verzet met zijn leven heeft moeten betalen.  

Naast zijn verzetsactiviteit heeft hij in zijn leven veel aandacht gegeven aan de 

moeilijkheden en mogelijkheden om God te ervaren in iedere tijd.  

Het begrip God verandert met de tijd waarin mensen leven. 

 

Ook een bijdrage in deze Nieuwsbrief van Wim Andrea over het Krommeniese 

oorlogsmonument.  

Dit artikel is overgenomen uit het Gemeenteblad van de Nicolaaskerk.  

 

Deze week ook een artikel in het Dagblad Zaanstreek van Gé Peeks over het verhaal  

dat hij vertelt voor de schoolkinderen in het kader van het 4 en 5 mei project 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210426_53457962 

 

En op de website van de Raad van Kerken zijn nu alle filmpjes te zien van de verhalen 

die er worden verteld. https://www.rvkkrommenieassendelft.nl 
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Tenslotte de dienst die vorig jaar gehouden rond de dagen van 4 en 5 mei vanuit de 

Raad van Kerken is digitaal nog eens te zien op https://youtu.be/sTo7F-nQqEs 

Vanwege corona zal er helaas dit jaar weer geen grote bijeenkomst zijn rond de klok 

van 20 uur op 4 mei.  

Er zullen wel bloemstukken worden geplaatst op een ander tijdstip.  

 

 

 

Hierbij de linkjes om te reserveren voor het volgende weekeinde: 

Woord- Communieviering pastor Bruijns 

https://zaterdag8mei2021.eventbrite.nl 

Woord- Communieviering pastor Baars 

https://zondag9mei2021.eventbrite.nl 

 

Woord- Communieviering pastor Baars 

https://hemelvaartsdag2021.eventbrite.nl 
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De komende weken tot Pinksteren lezen we uit het Johannesevangelie de woorden van 

Jezus over de wijnstok. 

Na zijn ‘Ik ben de goede herder’, klinkt nu ‘Ik ben de wijnstok en mijn Vader is de 

wijngaardenier’.  

Woorden over verbondenheid die ons mee willen nemen naar het Pinksterfeest. 

Hier een verhaal dat ook gaat over verbondenheid.  

  

De mooiste druiven   
Op een dag belde een boer aan bij een grote abdij.  

‘Dag broeder Portier.  

Alsjeblief, dit zijn de mooiste druiven uit mijn wijngaard voor u.’ ‘ 

Hartelijk dank. Ik geef ze meteen aan Vader Abt. Die zal er blij mee zijn.’  

‘Nee, nee, ze zijn voor u.’ ‘Voor mij? Zo’n mooi geschenk verdien ik niet.  

‘Toch wel! U deed altijd open als ik aanklopte.  

En als ik steun nodig had, gaf u mij die.’  

 

Broeder Portier legde de druiven voor zich neer.  

Hij keek er de hele ochtend bewonderend naar.  

Dan besloot hij de druiven toch aan Vader Abt te geven,  

want die had hem altijd met wijze raad bijgestaan. 

De abt was heel blij met de druiven.  

Maar toen dacht hij aan een zieke medebroeder:  

misschien brengen die druiven wat vreugde in zijn leven.  

De druiven bleven niet lang bij de zieke, want die dacht:  

Broeder Kok maakt altijd zo’n lekker eten voor me klaar.  

Die druiven zullen hem veel plezier doen.  

En hij gaf de druiven aan Broeder Kok.  

een mooie druiven, dacht hij.  

Echt iets voor Broeder Koster.  

Maar die gaf de druiven cadeau aan de jongste broeder,  

zodat die er het werk van God zou kunnen in zien.  

De jongste broeder was er erg blij mee.  

Maar dan herinnerde hij zich de eerste keer dat hij aankwam bij de abdij.  

Hoe iemand voor hem de poort had geopend en hem gastvrij ontvangen had.  

En voor het avond werd, gaf 

hij de druiven aan Broeder 

portier.  

‘Geniet ervan, want meestal zit 

u hier alleen.’  

Toen wist Broeder Portier dat 

de druiven echt voor hem 

bestemd waren. 

Hij genoot van de smaak van 

elke druif en sliep gelukkig in.  

 



Titus Brandsma 

 
Titus Brandsma werd 140 jaar geleden geboren in de omgeving van Bolsward.  

Op 61-jarige leeftijd werd hij vermoord in het concentratiekamp Dachau.  

Deze maand vindt in een Rome een vergadering plaats waarbij mogelijk de 

heiligverklaring van Titus een stapje verder komt.  

Hij werd karmeliet en was een veelbelovend student. Titus studeerde en promoveerde 

in Rome en terug in Nederland werd hij leraar.   

Na de oprichting in 1923 van de Katholieke Universiteit in Nijmegen werd hij 

hoogleraar. 

Hij raakte betrokken bij het werk van tal van organisaties die de rooms-katholieke zuil 

in die tijd kende.  

Zo was hij was bestuurslid van de R.K. Vredesbond, een voorloper van de latere Pax-

Christibeweging.  

Hij was geestelijk adviseur van de R-K Journalistenvereniging.  

 

Brandsma nam in de jaren ’30  al krachtig stelling tegen de ideeën van het nazisme  

en veroordeelde in tal van publicaties en redevoeringen de anti-Joodse maatregelen 

van het Hitlerbewind.  

In 1936 sloot hij zich zelfs aan bij het Comité van Waakzaamheid,  

opgericht door intellectuelen en kunstenaars uit allerlei richtingen.  

Dat was in die tijd opmerkelijk: er zaten in dit comité ook zogenaamde 

andersdenkenden.  

Aartsbisschop De Jong was bepaald niet gelukkig met Brandsma’s lidmaatschap en 

oefende druk op hem uit om uit het comité te stappen. 

 

Dat Titus Brandsma niet als ‘heilige’ in de wieg was gelegd bleek uit het feit dat hij 

keuzes maakte waar hij later op terug kwam.  

Zo is het opmerkelijk dat Titus Brandsma,  

de man die zich ferm keerde tegen de vervolging van joden in Duitsland door het 

Hitlerbewind,  

in het eerste jaar van de bezetting de Ariërverklaring ondertekende.  

Later keerde hij zich wel fel tegen het verwijderen van joodse leerlingen van 

katholieke scholen.  

Als tijdens oorlog de Duitse bezetters ook de katholieke pers gaan verplichten om 

NSB-advertenties en andere propaganda op te nemen, komt hij in verzet.  

 

Als geestelijk adviseur benaderde hij namens aartsbisschop De Jong alle katholieke 

dagbladen  

met de boodschap elke vorm van medewerking aan nationaalsocialistische propaganda 

te weigeren.  

Op 19 januari 1942 werd Brandsma door de Duitsers gevangengenomen.  

Via het 'Oranje-hotel’ in Scheveningen, kamp Amersfoort en de strafgevangenis van 

Kleef  

kwam hij tenslotte in het beruchte concentratiekamp Dachau terecht.  



Na weken vol ontberingen en mishandelingen werd Titus, die al levenslang lijdde 

onder een zwakke gezondheid, 

uitgeput en doodziek in het kamphospitaal opgenomen.  

Na enkele medische experimenten maakte een kamparts op 26 juli 1942 met een 

dodelijke injectie een einde aan zijn leven. 

 

Tijdens zijn leven heeft Titus Brandsma gezocht naar de aanwezigheid van God in 

deze wereld. 

Kern van zijn opvatting was dat  God  verborgen aanwezig is in iedere mens én in de 

gehele schepping.  

Ieder moment schept God alles dat is uit het niets tevoorschijn.  

Alles is in God en God is in alles. Daarom staat de gelovige niet los van het alledaagse 

leven, maar staat hij of zij er juist voluit in.  

Titus Brandsma liet zich kennen als een vrome, behulpzame, opgewekte en integere 

persoonlijkheid.  

Voor veel medegevangenen heeft hij te midden van alle onmenselijkheid veel 

betekend.  

Mensen zagen het beeld van God in hem. 

Na het bekend worden van Titus' dood ontstond er al gauw een devotie rond zijn 

nagedachtenis.  

In 1985 werd hij zalig verklaard.  En het proces tot heiligverklaring is inmiddels in een 

gevorderd stadium. 

Zijn teksten spreken na ruim 80 jaren nog steeds mensen aan.  

Het taalgebruik klinkt wat gedateerd, maar de betekenis van zijn woorden is nog steeds 

actueel.  

 

De inwoning van God 

Wij moeten allereerst God zien 

als de diepste grond van ons wezen, 

verscholen in het meest innerlijke van onze natuur, 

maar daar toch te zien en te aanschouwen, 

zodat wij ons zien in voortdurende aanschouwing Gods  

en Hem niet slechts aanbidden in ons eigen wezen  

maar evenzeer in alles wat bestaat, 

allereerst in de medemens, 

maar dan ook in de natuur, in het heelal,  

alomtegenwoordig en alles doordringend met het werk van zijn handen. 

Die inwoning en inwerking Gods 

moet niet enkel het voorwerp van intuïtie wezen,  

maar zich in ons Leven openbaren, 

in onze woorden en daden tot uitdrukking komen,  

uitstralen in heel ons wezen en optreden.   (1932) 

 

Matthé Bruijns, pastor. 

 



Via onderstaand link een filmpje over het Titus met als titel De moed om naar het licht 

te verlangen. 

Opmerkelijk is dat het is ingesproken door Vlamingen (kerknet.be is een Vlaamse 

website).  

Het klinkt wel wat vreemd om de geboren Fries Titus die zich heeft ingezet voor het 

behoud van de Friese taal  

met zuidelijke tongval te horen spreken. Maar wel zeer aan te raden. 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/de-moed-om-naar-het-licht-te-

verlangen-titus-brandsma-1881-1942 

 

 

 
Titus getekend door een medegevangene. 
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