
Kring Venray en omgeving
E: secretaris.lgog.venray@ziggo.nl

Verslag van de bijeenkomst op 18 oktober 2021 in zaal Odeon te Venray.

1. Welkom
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en constateert dat het lang geleden is dat we elkaar 
hebben kunnen treffen in als gevolg van de corona. Helaas. Gelukkig ziet de toekomst er intussen 
weer goed uit. We gaan weer beginnen met onze lezingen en andere activiteiten. 

2. Activiteiten afgelopen periode
Sommige kringen van het LGOG hebben in de corona-periode enkele activiteiten georganiseerd. 
Dat hebben wij niet gedaan. Wij vonden het niet verantwoord vanwege de gezondheidsrisico’s die 
aan activiteiten verbonden zaten. 

3. Locatiekeuze
We zijn nu weer terug in zaal Odeon en we dus niet in het Venrays Museum. Dat heeft alles te 
maken met het corona-virus. De luchtverversing bij het Venrays Museum is niet afgestemd is op de
aanwezigheid van grotere groepen. Toentertijd is daar bewust voor gekozen. Hier in de Odeon-
ruimte  is een kwalitatief hoogwaardig luchtverversingssysteem aangebracht dat aan alle eisen - 
die gesteld worden aan horecagelegenheden - voldoet. Zo lang de luchtkwaliteit  in het Venrays 
Museum niet optimaal is en risico’s zou kunnen opleveren voor de gezondheid van onze leden, 
blijven we bij Odeon. 
   
Wij maken u nogmaals attent op de podcasten die door medewerkers van het LGOG - bureau 
worden aangeboden. Deze podcasten bleken een heel goed alternatief voor de lezingen in de 
‘lezingloze’ periode te zijn. De belangstelling ervoor blijkt groot te zijn. Wij hebben begrepen dat 
overwogen wordt daarom met deze service door te gaan. In ieder geval veel lof voor de 
medewerkers die de podcasten organiseren en aanbieden.  

4. ALV
Zoals bekend waren wij door de corona genoodzaakt de ALV schriftelijk te laten plaatsvinden, 
ofschoon de statuten een dergelijke werkwijze niet kent. Maar nood breekt wet. We kunnen nu in 
ieder geval onze rekeningen blijven betalen. Waarvoor onze dank. 

5. Programmering
15 november 2021: De slag op de Mookerhei
…..januari 2022     :  Waarschijnlijk Wederopbouw na WO II in het bijzonder Wederopbouw in 
Venray

6. Pauze vandaag
Vanwege de corona stellen we voor dit keer de pauze op een andere manier te organiseren. We 
gaan proberen zo min mogelijk verplaatsingen te laten plaatsvinden. De bar blijft tijdens de pauze 
gesloten. We beseffen dat vele van jullie daardoor niet in de gelegenheid zijn koffie of thee te 



halen. Dat regelen we nu anders. Achter in de zaal kan tijdens de pauze koffie, thee of water gratis 
afgehaald worden. Gratis, omdat dit veel minder tijd vraagt dan afrekenen. En na een zo lange 
periode zonder lezingen is dit ook financieel best verantwoord, aldus vond ons bestuur.

7. Spreker: Johan Wagemakers 
met de lezing  “leven en gedachtegoed Titus Brandsma, karmeliet”.
De heer  Wagemakers verzorgt de lezing niet als een historicus maar als een inhoudelijk zeer 
betrokken persoon bij de karmelieten-gedachtegoed en in het bijzonder Titus Brandsma. De heer 
Wagemakers is Lid van de Karmelbeweging, een beweging die te vergelijken is met de Derde Orde 
van de Franciscanen in België en andere landen. In Nederland was de Derde Orde zich voor een 
groot deel  gaan toeleggen op caritas- activiteiten. De leden van de Karmelbeweging komen bij 
elkaar voor gebed, bezinning en gesprek over wat hen beweegt in het leven. Er zijn verschillende 
Karmelkringen, zoals onder andere Kring Oss - waar onze gastspreker lid van is – en Kring Boxmeer. 

Zijn onderwerp is prof. dr. Titus Brandsma. Die heeft enige tijd in Boxmeer gewoond, in het 
klooster van de Karmelieten in de Steenstraat. Dat klooster hebben we enkele jaren geleden 
bezocht, toen we een excursie maakten door Boxmeer. 

Vervolgens nam de heer Wagemakers het woord. Hij begon zijn voordracht over Titus Brandsma,
(geboren Bolsward 23 februari 1881 en overleden in Dachau 26 juli 1942)  over het gezin waar 
Titus opgroeide, over zijn opleiding, hij studeerde o.a. van 1892 tot 1898 aan het gymnasium van 
het Minderbroederklooster te Megen (Noord- Brabant) en zijn werk. Uiteraard kwamen zijn rollen 
als kloosterling, vernieuwer, wetenschapper,  hoogleraar filosofie, rector magnificus aan de 
Radboud Universiteit, maar ook als gevangene van de Nazi’s uitgebreid aan de orde. Begin januari 
1942 arresteerden de Duitse bezettingsautoriteiten hem en op 26 juli 1942 kwam een eind aan het
leven van Titus Brandsma nadat een kamparts hem een dodelijke  injectie toediende. Paus 
Johannes Paulus verklaarde Titus in 1985 zalig. Waarschijnlijk wordt hij in 2022 heilig verklaard. 
NB: Nieuw bericht: Op vrijdag 4 maart 2022 maakte Paus Franciscus de heiligverklaring van de 
Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma bekend. Op zondag 15 mei a.s. zal de officiële 
heiligverklaring plaatsvinden in Rome. Dit meldt de website van het Vaticaan (verwijst naar een 
andere website).

Over Titus Brandsma, een bijzonder en inspirerend persoon, is veel geschreven. Op internet is ook 
veel informatie over zijn leven en zijn gedachtegoed te lezen. 

De voorzitter dankte de heer Wagemakers voor zijn interessante en leerzame voordracht en over 
de wijze waarop hij ons had kennis te laten maken met de persoon Titus Brandsma die voor ons 
allen als een voorbeeld kan dienen. 

8. Rondvraag
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dodelijke_injectie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolsward

