
 

 

 

     13 mei 2022 

 

Gregoriaans concert: De aarde zingt 

Bottend, bloeiend, rottend en opnieuw groeiend. Een tuin verbeeldt leven in essentie. 

Wat je vandaag zaait, bloeit morgen. In wat ondergronds gaat, sluimert alweer de kiem 
van nieuw leven. Tijdens het concert ‘De aarde zingt’ neemt de Nijmeegse vrouwenschola 

Voces Caelestes het publiek mee op een natuurreis het jaar rond. Inspiratie vormden de 
kunstwerken die Agnes de Kok maakte van natuurfoto’s in haar tuin. 

 
Voces Caelestes bezingt de cyclus van de seizoenen in eeuwenoude gregoriaanse 

gezangen, liederen van Hildegard von Bingen en korte meerstemmige composities van 
dirigente Hanneke van der Grinten. 

 

Het concert, dat op 14 mei a.s. plaats zal vinden in de prachtige Abdij van Berne, start 
met de uitbundige bloei en weelde van de zomer. Daarna volgt de herfst, met naast een 

rijke oogst ook het besef van vergankelijkheid, overgaand in de stilte en bezinning van 

de winter, om uiteindelijk te eindigen met de belofte van nieuw leven in de lente. 

Vrouwenschola Voces Caelestes uit Nijmegen is gespecialiseerd in het zingen van 

gregoriaans. Ze verzorgde diverse optredens in binnen- en buitenland. ‘De aarde zingt’ is 
de tweede cd van het koor; in 2018 verscheen ‘Domus mea: de Cenakelkerk bezongen’. 

Het koor staat onder muzikale leiding van Hanneke van der Grinten. Voor meer 
informatie: www.vocescaelestes.nl. 

 
Praktische informatie: 

Datum: zaterdag 14 mei 2022 

Locatie: Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther 
Aanvang: 15.00 uur 

Entree: vrije gift 

Aanmelden: niet nodig 

Voor meer informatie over diverse activiteiten in de Abdij van Berne verwijs ik u graag 

naar onderstaande link. 

Agenda - Abdij van Berne 

 

ZONDAG 22 mei 14.00 uur Lezing Claudia Peters over het proces 

van heiligverklaring 
 

Op maandag 23 mei 2022 is het veertig jaar geleden dat de Tilburger redemptorist pater 

Petrus (Peerke) Donders in Rome is zaligverklaard door paus Johannes Paulus II.  

http://www.vocescaelestes.nl/
https://www.abdijvanberne.nl/agenda/


Op zondag 15 mei dit jaar worden tien mensen in Rome heiligverklaard, waaronder de 

Nederlandse martelaar karmeliet pater Titus Brandsma en zuster Marie Rivier, die tegelijk 

met Petrus Donders in 1982 is zaligverklaard. 

Op zondag 22 mei a.s. om 14.00 uur geeft Claudia Peters, vicepostulator van de Causa 

Petri Donders, in het Peerke Donders Paviljoen een lezing over het proces van 

heiligverklaring in het algemeen en dat van Petrus (Peerke) Donders tot nu toe in het 
bijzonder, waarbij zij ook zal ingaan op de verschillen met de procedure voor een 

martelaar. 
Deze lezing zal drie kwartier duren, waarna er ruimte is voor vragen. De lezing vindt 

plaats in het kader van de tentoonstelling “Brabantse zaligen en heiligen” die op 27 
oktober 2021 is geopend in het Peerke Donders Paviljoen in het Peerke Donders Park in 

Tilburg. De tentoonstelling is tot en met 19 juni a.s. te bezichtigen. Adres: Peerke 

Donders Park 3, 5011 XL Tilburg. 

Toegang tot de lezing is gratis. Het paviljoen is zondag vanaf 13.00 uur open. Zolang de 

voorraad strekt krijgt u er een gratis boekje over Brabantse zaligen en heiligen bij. 

OPEN KLOOSTERDAG 15 mei 2022 

Op zondag 15 mei stellen vele kloosters hun deuren open in het kader van de open 

kloosterdag. Voor meer informatie hierover kunt u naar de website gaan van de KNR 

Open kloosterdag - Konferentie Nederlandse Religieuzen (knr.nl) 

Titus Brandsma 

De zalige Titus Brandsma (1881 – 1942) is een van de meest 

inspirerende karmelieten voor de hedendaagse wereld. Naar hem zijn 

kerken, scholen en straten vernoemd. 

Hij werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegoclooster 

een gehucht in Friesland nabij Bolsward. Titus, koos hij later als 

kloosternaam. 

De sociaaleconomische achterstandspositie van de Friese katholieken heeft op het leven van 

Titus Brandsma een grote invloed gehad. Zijn inzet voor de emancipatie van Nederlandse en 

Friese katholieken, vooral op de gebieden van onderwijs en journalistiek, heeft hier zijn 

oorsprong. 

Op 17-jarige leeftijd koos Titus voor intrede in de Karmelorde. Al in de eerste jaren van zijn 

kloosterleven kwam hij in contact met mystieke geschriften. Op het gebied van de studie van 

mystiek en spiritualiteit zouden later zijn grootste verdiensten liggen. 

In 1923 werd Titus Brandsma benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de dan 

opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij heeft baanbrekend werk verricht met de 

verzameling en beschrijving van middeleeuwse mystieke geschriften. Zijn interesse was 

echter niet alleen studieus gericht. Hij was zeer bewogen om de persoonlijke godsrelatie van 

mensen, zoals blijkt uit zijn diesrede van 1932. 

https://www.knr.nl/verblijftype/openkloosterdag/
https://www.karmel.nl/wp-content/uploads/2018/02/diesredenederlands.pdf


In de jaren ’30 heeft Titus Brandsma bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen de gevaren 

van het opkomend Nationaalsocialisme. Tijdens de eerste bezettingsjaren bleef Titus zich 

verzetten, vooral via onderwijs en journalistiek. Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo 

gearresteerd en beschuldigd van sabotageactiviteiten. Er volgden enige weken ondervraging 

op het bureau van de Sicherheitsdienst op het Binnenhof in den Haag. Niet lang daarna 

begon zijn laatste reis, via verschillende gevangenissen, richting het concentratiekamp 

Dachau. Hier stierf hij op 26 juli 1942. 

 

Zondag 15 mei 2022 10.00 uur: 

• Heiligverklaring op het Sint Pietersplein. 
KRO-NCRV start om 9.30 uur met de uitzending van de viering van de 

heiligverklaring op NPO 2. De viering begint 10.00 uur. 

 

De wereld zien met Gods ogen 
Van het leven een voorsmaak maken van de hemel 
Door hier reeds zoveel mogelijk 
God met ons verenigd te zien, 
God in alles levend en werkend. 
 
God niet dienen met zuchten. 
Blij en vol goede moed laten zien dat het waar is: 
‘Mijn juk is zoek en mijn last is licht.’ 
 
Er een blij gezicht bij houden 
En het leed zien in een hoger licht, 
Waarin het een uitverkiezing wordt 
En reden tot blijdschap. 
 
Titus Brandsma 
Uit: Titus Brandsma Een blijvende bezieling 
 


