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          Bolsward, juli 2021 
 

 
Geachte genodigde, 
 
Op 27 juli aanstaande vieren we de gedachtenis van pater Titus Brandsma, die op 26 juli 1942 in het kamp 
Dachau om het leven werd gebracht. De besturen van de Stichting Titus Brandsma Museum Bolsward en 
de Zalige Titus Brandsmaparochie willen hieraan op gepaste wijze aandacht besteden en hebben daarom 
het genoegen u uit te nodigen voor een speciale zogeheten Basilica-avond op dinsdag 27 juli 2021.  
 
Vanwege de coronamaatregelen is besloten de avond in een iets andere vorm te organiseren dan we 
gewend waren in de voorafgaande jaren. Hiervoor vragen wij uw begrip. U kunt deze avond zowel fysiek 
bijwonen (in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward) als online (via de livestream op het YouTube-kanaal 
van de Zalige Titus Brandsmaparochie).  
In verband met de corona-maatregelen zijn we gebonden aan een beperkter aantal beschikbare plaatsen 
in de basiliek (op dit moment is dat 100 bezoekers). Daarom is het noodzakelijk dat u voor het fysiek 
bijwonen van deze avond (viering en lezing) een toegangsticket reserveert. Dit ene ticket geldt voor zowel 
de viering als de lezing. U kunt reserveren via de website van de Zalige Titus Brandsmaparochie.  Op de 
achterzijde van deze brief vindt u hierover meer informatie. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

• 19.00 uur: Eucharistieviering in de Sint Franciscusbasiliek, Grote Dijlakker 7 te Bolsward.  
Mgr. dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, zal hoofdcelebrant zijn terwijl de 
aanwezige priesters concelebreren (priesters die willen concelebreren verzoeken wij dit vooraf aan 
ons door te geven). 

• Circa 20.00 uur:  koffie en thee.  

• 20:30 uur: lezing in de basiliek. 
Pater Míceál O’Neill., prior generaal van de Karmelieten, verzorgt een lezing met als thema ‘I have 
never been so happy’. Deze lezing is geïnspireerd op het gedicht ‘O Jezus als ik U aanschouw’ dat Titus 
Brandsma enkele maanden voor zijn dood heeft geschreven in de gevangenis in Scheveningen. Van 
deze Engelstalige lezing is, indien gewenst, een Nederlandse vertaling beschikbaar. 
Pater Míceál O'Neill (1952, Galway, Ierland) is lid van de Ierse Karmelprovincie en trad in 1971 toe tot 
de orde der Karmelieten. Hij heeft wereldwijd vele functies binnen de Orde bekleed, onder andere in 
Latijns-Amerika en meest recent als prior van het ‘Carmelite International Study House’ in Rome. 
Pater O’Neill werd in 2019 gekozen tot Prior Generaal van de Orde der Karmelieten in Rome en werd 
hiermee de opvolger van pater Fernando Millán Romeral, O.Carm., die ons in 2018 vereerde met een 
bezoek. 

• In verband met de corona-maatregelen is er na afloop helaas geen gelegenheid om met elkaar na te 
praten. 

 
(z.o.z.)  
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U kunt deze basilica-avond bijwonen op twee verschillende manieren. 
 
1. Fysiek in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward  

(op dit moment is het maximum aantal beschikbare plaatsen 100 bezoekers) 
In verband met de corona-maatregelen zijn we gebonden aan een beperkter aantal beschikbare 
plaatsen in de basiliek (op dit moment is dat 100 bezoekers). Daarom is het noodzakelijk dat u voor het 
fysiek bijwonen van deze avond (viering en lezing) een toegangsticket reserveert. Dit ene ticket geldt 
voor zowel de viering als de lezing. U kunt een toegangsticket reserveren via de website van de Zalige 
Titus Brandsmaparochie. http://www.zaligetitusparochie.nl/vieringen/ticketshop  
Eventueel kunt u telefonisch op de vrijdagochtenden van 09.00 tot 12.00 uur bij het 
parochiesecretariaat (telefoon 0515 57 69 98) een plaats reserveren in de basiliek.   
 

2. Online via de livestream of via Facebook  
U kunt deze avond ook thuis online volgen via de livestream op het YouTube-kanaal van de Zalige Titus 
Brandsmaparochie. Opgeven is dan niet nodig.  
Via deze livestream kunt u op uw computer, laptop, tablet of smartphone de viering en lezing online 
volgen.  https://www.youtube.com/channel/UC_VGRTdrLWakMFLVLVLl3pw  

 
Wij hopen u (online) te mogen begroeten op dinsdagavond 27 juli. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Stichting Titus Brandsma Museum en de Zalige Titus Brandsmaparochie, 
 
drs. A. Bultsma, pastoor 

http://www.zaligetitusparochie.nl/vieringen/ticketshop
https://www.youtube.com/channel/UC_VGRTdrLWakMFLVLVLl3pw

