Jaarverslag 2021 Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma
Het bestuur van de Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma heeft in 2021 zeven keer vergaderd.
Bestuurswisseling
Begin 2021 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Secretaris J.H.M. Brouns is opgevolgd door P.H.M. Welzen en penningmeester J.J.A. Oude Alink is opgevolgd door A.J.M.
van der Gulik.
Fondsweringsactie
Het bestuur heeft zich in 2021 voornamelijk bezig gehouden met de voornaamste doelstelling van de stichting: het ontwikkelen van een fondswervingsactie voor de kosten van het
proces van de heiligverklaring en de viering van de heiligverklaring in de St. Pieter in Rome.
Het bestuur heeft ten behoeve hiervan tien personen benaderd om zitting te nemen in het
comité van aanbeveling. Zij hebben allen toegezegd. Het comité van aanbeveling bestaat uit:
1) Dr. Míceál O’Neill (prior generaal Karmelietenorde); 2) Dr. F. Milán Romeral (oud-prior generaal Karmelietenorde en directeur Instituut Spiritualiteit van de universiteit Comillas te Madrid); 3) Dr. W.J. kardinaal Eijk (Aartsbisschop Utrecht); 4) Mgr. dr. G.J.N. de Korte (Bisschop
van bisdom ’s Hertogenbosch); 5) Mgr. dr. C.F.M. van den Hout (bisschop van bisdom Groningen-Leeuwarden); 6) Dom Bernardus Peeters OCSO (Abt Abdij Koningshoeven/voorzitter
KNR); 7) Paul de Bois (prior provinciaal Ongeschoeide Karmelieten); 8) drs. A.A.M. Brok
(commissaris van de Koning in de provincie Fryslân); 9) Drs. H.M.F. Bruls (Burgemeester
Nijmegen) en 10) Prof.dr. J.H.J.M. van Krieken (Rector magnificus Radbouduniversiteit Nijmegen).
Het bestuur heeft diverse fondswervingsbrieven verstuurd en actief gelobbyd bij relaties. Dit
heeft geresulteerd in enkele toezeggingen.
De toegezegde gelden zullen na afkondiging van de heiligverklaring worden voldaan. De tot
dusver betaalde kosten zijn door de Nederlandse Provincie Karmelieten voorgeschoten.
De Toegezegde gelden zijn niet als een vordering opgenomen en de schuld aan de Nederlandse Provincie is onder leningen verantwoord.
Contacten met andere bestuurlijke organen
Het bestuur heeft actief de voortgang van het proces van de heiligverklaring in Rome gevolgd. Via bestuurslid Huub Welzen zijn er contacten onderhouden met postulator Giovanna
Brizzi in Rome, de internationale werkgroep Heiligverklaring Titus Brandsma en de werkgroep Heiligverklaring Titus Brandsma van de Nederlandse Karmelprovincie. Ook heeft het
bestuur zich laten informeren over de activiteiten van beide werkgroepen en over contacten
met de Radbouduniversiteit in Nijmegen en de bisdommen ’s-Hertogenbosch en GroningenLeeuwarden.

Hetgeen resulteert in een negatief eigen vermogen van de Stichting Heiligverklaring Titus
Brandsma.”
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