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REISLEIDING 
PASTOR JAN ADOLFS 
P.W. RENGER PRENT 

  



 
Maria bedevaart met excursie Titus Brandsma Memorial 
We vertrekken op donderdag 25 april vanaf 8:00 uur met de bus vanaf 
diverse opstapplaatsen in Ouderkerk en Amstelveen en hebben incl. lunch 
een dag vullend programma tot ca. 18:00 uur. Uw reis wordt geleid door 
pastor Jan Adolfs en p.w. Renger Prent. Bij voldoende deelname bedraagt 
de prijs € 35,- welke vooraf te voldoen. 
 
Titus Brandsma Memorial Nijmegen 
Ter nagedachtenis aan de Karmeliet Titus Brandsma is de nagedachtenis 
kerk het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen opgericht. Deze 
bijzondere man, mysticus, priester, docent, hoogleraar en journalist bleef 
in de oorlog zijn principes trouw. Hij waarschuwde tegen het nazisme en 
de rassenhaat. Zo was hij fel tegen was tegen het opnemen van NSB-
advertenties in de dag- en weekbladen en uiteindelijk is hem dit 
noodlottig geworden. Hij werd opgepakt en gemarteld. Via de 
Scheveningse gevangenis, kamp Amersfoort en concentratiekamp Dachau 
heeft hem dat zijn leven gekost. 
 
Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming Renkum 
De verering van Maria in Renkum is al bekend vanuit het jaar 1183. Op 
het landgoed bevindt zich een kapel die dateert uit 1923 en is ontworpen 
door Joseph Cuypers. In 2012 is er een nieuw Rosarium Mariae aangelegd. 
Dat is rozenkranspark met een omloop langs iconen van de 
rozenkransmysteriën. In de pastorie gebruiken we de lunch, we houden 
de omloop en sluiten af met een viering in de kapel. 
 
Aanmelden/inschrijven 
Vul het inschrijfformulier aan de achterkant in en geeft dit af aan  
één van de vermelde betrokkenen. Maak na de inschrijving het bedrag 
van € 35,- per persoon over op IBAN NL62 INGB 0752 1728 91 t.n.v. 
Barentsen o.v.v. Bedevaart april 2019.  
 
Inschrijven kan tot 18 april en vol = vol. 
  



Programma 
 

Opstap bus 
08:00 uur St. Urbanus Bovenkerk 
08:10 uur Kruiskerk Amstelveen 
08:25 uur Bushalte Ouderkerk 
 
Titus Brandsma Memorial te Nijmegen 
10.15 uur tot 10.45 uur koffie en dvd 
11.00 uur tot 12.00 uur Rondleiding 
12.15 uur tot 13.00 uur Busrit naar Renkum (45min). 
 
Maria van Renkum 
13.15 uur tot 14.00 uur Lunch 
14.15 uur tot 15.00 uur Rondgang in het park 
15.15 uur tot 15.45 uur Maria viering Kapel 
16.00 uur tot 16.30 uur Drankje gebruiken 
16.30 uur Aanvang terugreis 
 
Uitstap bus 
± 17.45 uur Bushalte Ouderkerk 
± 18.00 uur Kruiskerk Amstelveen 
±18.10 uur Parkeerterrein Silversant Bovenkerk 
 
 
Adressen op- en afstap bus 
Bushalte Brug/Hoger Einde, N522, 1191 AL  Ouderkerk ad Amstel 
Parkeerterrein Silversant Bovenkerk, Noorddammerlaan 119, 1187 AC 
Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen  
(Bij de bushalte aan de kerkzijde.) 
  



Aanmelden Maria Bedevaart  
 
 

Voor- en achternaam: ............................................... leeftijd: ……..  m/v 

Adres:  .....................................................................................................  

Postcode en woonplaats:  ......................................................................  

Telefoon: .................................................................................................  

E-mail:  ....................................................................................................  

Gewenste op- en uitstap bus: ................................................................  

Mobiliteit    goed   matig   rollator 

2e  persoon 

Voor- en achternaam: ............................................... leeftijd: ……..  m/v 

Mobiliteit    goed   matig   rollator 

Voedsel beperkingen voor de lunch 

 vegetarisch  allergie; 

 

Lever dit formulier in bij: 

Urbanus Bovenkerk: Will Jutte-Groeneweg, T 06-47596742 
Urbanus Ouderkerk: Yvette Saan, T 020-4961320 
De Goede Herder: Henk Welsch, T 020-6724014 

Augustinus: Marian den Blanken, T 020 - 6460683 
Titus Brandsma: Ank Jonker, T 06-25045330 

 


