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Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma op 15 

mei heilig verklaard 

De katholieke kerk maakte, enige tijd geleden, bekend dat 

Paus Franciscus de Nijmeegse hoogleraar en priester Titus 

Brandsma (1881-1942) op 15 mei heilig zal verklaren. 

Brandsma was rector magnificus en hoogleraar Filosofie aan 

de Radboud Universiteit – destijds Katholieke Universiteit 

Nijmegen. Hij kwam om het leven in concentratiekamp 

Dachau, een half jaar nadat hij wegens zijn verzet tegen het 

nationaalsocialisme door de nazi’s was gearresteerd. In 2005 

werd hij verkozen tot Grootste Nijmegenaar aller Tijden. 

De heiligverklaring van Titus Brandsma wordt gezien als een 

bijzondere erkenning voor zijn leven, dat in dienst stond van 

zijn geloof èn zijn zorg voor de medemens en dat gekenmerkt 

werd door zijn hoogstaande moraal en moed. Brandsma was 

voorvechter van gerechtigheid en waarheid in de 

samenleving. Het gezamenlijke belang kreeg bij hem altijd 

voorrang boven eigenbelang en prestige. Hij bood weerstand 

aan een systeem van onderdrukking, discriminatie, onvrijheid 

en onmenselijkheid. Daarmee is hij tot op de dag van vandaag 

een inspiratiebron voor velen. 

Brandsma werd op 23 februari 1881 nabij Bolsward als telg 

uit een Fries boerengeslacht geboren. Zijn voornamen waren 

Anno Sjoerd. Toen hij in 1898 intrad bij de orde der 

karmelieten, nam hij de kloosternaam Titus aan; tevens de 

naam van zijn vader. In 1905 werd Brandsma tot priester 

gewijd. 



Pater karmeliet, pedagoog, wetenschapper en journalist 

Brandsma promoveerde in Rome tot doctor in de 

wijsbegeerte, doceerde in Oss aan het studiehuis van de 

karmelieten en werd in 1923 hoogleraar aan de Katholieke 

Universiteit te Nijmegen met in zijn leeropdracht onder meer 

geschiedenis van de wijsbegeerte en van de mystiek. Hij was 

gespecialiseerd in de middeleeuwse mystiek en de 

Nederlandse vroomheidsgeschiedenis. Zijn unieke 

verzameling kopieën van middeleeuwse mystieke 

handschriften heeft aan de basis gestaan van het huidige Titus 

Brandsma Instituut in Nijmegen.  

In het academisch jaar 1932/1933 was Brandsma rector 

magnificus van de universiteit. 

Brandsma stichtte klooster Doddendaal in 

Nijmegen en ontplooide tal van 

maatschappelijke activiteiten. Hij stond aan 

de wieg van twee tijdschriften en was onder 

andere hoofdredacteur van de lokale krant  De 

stad Oss. De journalistiek speelde een 

belangrijke rol in zijn leven. Hij zag daarin een uitstekende 

‘moderne’ mogelijkheid om het geestelijke leven een plaats 

te geven in een – ook toen al – seculariserende samenleving. 

Hij schreef artikelen over Nederlandse vroomheid in De 

Gelderlander. Hij zette zich onder meer in voor de 

emancipatie van Friesland (taal en cultuur), met name voor 

de emancipatie van katholieken in Friesland, en voor de 

verdere ontwikkeling van het Esperanto. Daarnaast reisde hij 

stad en land rond om lezingen te houden over de mystiek. 



‘Mysticus met het treinabonnement’, zo werd hij door de 

schrijver Godfried Bomans genoemd. 

Nationaalsocialisme 

Het gevaar van het opkomende nationaalsocialisme had Titus 

al vroeg doorzien en hij besteedde er verschillende colleges 

aan. Tijdens de Duitse bezetting wist hij katholieke kranten 

en tijdschriften ervan te overtuigen geen advertenties op te 

nemen van organisaties die dicht bij de 

nationaalsocialistische ideologie stonden. Dit in samenspraak 

met en in opdracht van aartsbisschop Jan de Jong. Het leidde 

tot zijn arrestatie in januari 1942. Een martelgang langs de 

gevangenis van Scheveningen, kamp Amersfoort en de 

gevangenis van Kleve zou hem uiteindelijk tot in 

concentratiekamp Dachau brengen. 

Talloze getuigenissen maken duidelijk dat Titus in extreme 

omstandigheden een voorbeeld was voor zijn 

medegevangenen, die hij ondersteunde in het behoud van hun 

innerlijke waardigheid. Totaal uitgeput door de barre 

omstandigheden overleed hij op 26 juli 1942 in het 

concentratiekamp. Zijn ‘integer christelijk leven en zijn 

geloof in God’, ook tijdens zijn laatste reis, waren 

doorslaggevend voor zijn zaligverklaring in 1985. 

Een ontdekkingsreis met Peerke Donders 

In 1809  wordt in Tilburg Petrus of Peerke Donders geboren. 

Zijn leven heeft geen vliegende start: geboren in een arm 

gezin, moeder gestorven, een zwakke gezondheid. Peerke 

wil graag priester worden, maar thuis is er geen geld om 



Peerke naar de priesterschool te sturen…  

Toch is dit het begin van een groots avontuur met mensen, 

en met God. Peerke komt in 1842 als jonge priester aan in 

Paramaribo, Suriname, om er nooit meer weg te gaan. Hij 

geeft zich zonder voorbehoud aan God en aan de nieuwe 

mensen om hem heen. Na een rijk en vol leven sterft Peerke 

in 1887, 77 jaar oud. Wie had dat gedacht van dat schriele 

jongetje? Peerke heeft God aan het werk gelaten in zijn 

leven. Doen wij hem dat na? 

Ga je mee naar Peerke Donders? 

Zaterdag 2 juli gaan we naar Tilburg. We duiken in het 

kleurrijke levensverhaal van Peerke. We gaan dansen, 

zingen, knutselen, weven, spelen en we laten ons 

verwonderen. Ondertussen neemt Peerke ons op sleeptouw 

in zijn kijk op God en de mensen.  

Voor wie? 

Voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd. 

Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, broers, zussen en vriendjes 

zijn allemaal van harte welkom.  

Met de bus? 

Wie ver weg woont kan met de bus worden opgehaald en 

thuisgebracht. Laat je parochie weten dat je gaat. Zo kunnen 

we groepjes maken voor busvervoer. 

Aanmelden? 

Vul het aanmeldingsformulier in op de website van 

bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim.  

De kosten voor de dag bedragen € 5,00 per persoon.  

Inschrijven vóór 1 juni.  

voor meer informatie: 



https://www.bisdomdenbosch.nl/gezinsbedevaart-peerke-

donders/ 
 

Koorzang uit Oekraïne 

Op zondag 22 mei a.s. zal de Eucharistieviering van 10.30 

uur  in de St. Petruskerk te Uden worden opgeluisterd met 

gezangen uit de Orthodoxe Ritus. Deze gezangen, 

uitgevoerd door het “Koor Druzhba” uit Helmond, zorgen 

telkens weer voor een heel aparte beleving van een 

kerkdienst. “Koor Druzhba” , bestaande uit 25 leden,  staat 

onder leiding van dirigente Inna Ogarok. Inna, geboren en 

getogen in Oekraïne. De dienst wordt speciaal opgedragen 

voor de vele medemensen uit Oekraïne, die zo veel te lijden 

hebben onder het oorlogsgeweld. Een geldelijke bijdrage 

voor het verlichten van de noden, via giro 555, of door 

middel van de collecte, of het scannen van de QR-code in de 

Kerk, wordt zeer op prijs gesteld.  

Viering voor zieken en ouderen 

Iedere eerste dinsdag van de maand is er om 09.30 uur een 

extra viering voor zieken en ouderen uit onze parochie. 

Deze viering wordt trouw gehouden in de Sint Petrus kerk 

van Uden. Welkom in elk geval bij de viering. De eerst 

volgende is op dinsdag 7 juni om 09.30 uur.  Na de viering 

bent u van harte welkom in het Parochiecentrum om 

gezamenlijk na praten en te genieten van een lekker kopje 

koffie of thee. 

Intenties in de St. Petruskerk te Uden 

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie 

Zondag: 10:30 uur Eucharistie  

https://www.bisdomdenbosch.nl/gezinsbedevaart-peerke-donders/
https://www.bisdomdenbosch.nl/gezinsbedevaart-peerke-donders/


Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel 

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het 

Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of 

met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per 

intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 

10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de 

sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus. 

Dag Datum  

Za. 14 mei Johan en Miet van Kessel; Drika Cuppen-

van Zuijlen; Harrie en Riet de Groot-van 

Dooren; André en Tonny Joosten-van den 

Bongaardt en Joop en Ria Tichelaar-van 

Oosterom 

 Zo. 15 mei Harrie Sanders en Drika Vogels; Bart en 

Annie van Hezewijk-van der Putten jrgt en 

verj; uit dankbaarheid voor een 82 jarige 

leeftijd; Betsie Kuijper, Lambert van Aar, 

Wout en Francien van Aar en Chiel Nijhof; 

Piet van Boxtel en ouders van Boxtel-Cöp 

Ma. 16 mei Hein en Mieke van Duijnhoven-van der Rijt 

en overl. familie 

Di. 17 mei  

Wo. 18 mei  

Do. 19 mei  

Vr. 20 mei  
 

Overledenen   

Uden Antoon Verbakel 91 jr. 

Boekel An Egelmeers-van den Berk 90 jr. 

Boekel Jan van Berlo 82 jr. 



Volkel Karel Donkers 89 jr. 

Koren 

Datum Koor 

Za. 14 mei Deux Bornes 

Zo. 15 mei Sint Caeciliakoor 
 

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland 

Zondag 15 mei 2022.  

09.00 uur: H. Mis m.m.v. Kerkkoor St. Cecilia. 

Antoon van Hout en echtgenote Miet van Hout Zegers, 

Overleden ouders van de Heijden-van de Wijst en dochter 

Corry, Wim en Anna van Dongen, Koos en Marie van 

Dongen en overleden familie 
 

Misintenties 2 weken van te voren inleveren. Misintenties 

die voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in 

de Arena.  

Brievenbus Jacobuszaal (Parochie). 

De bijdrage voor misintenties is € 12,50. Met ingang van 1 

januari 2022.  Hierbij zijn extra namen inbegrepen. 

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692 

Mistijden H. Agatha Boekel 

Zondag: 10.30 uur 
 

Mistijden H. Jozef Venhorst 

3e zondag van de maand: 09.00 uur 
 

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel  

1e zaterdag van de maand 18.30 uur 
 

Mistijden H. Antonius Abt Volkel  

3e zaterdag van de maand om 18.30 uur  


