
Geachte aanwezigen, 

 

Allereerst mijn dank aan de voorzitter dat ik u mag verwelkomen als pastor van 

deze Sint Josefkerk van de Titus Brandsmaparochie in deze stad. 

Titus Brandsma is een medebroeder van mij in de Karmelorde.  

Zijn heilig en werkzaam leven straalt vandaag op bijzondere wijze uit. 

Dat het symposium ter ere van Leo van Leijsen in een Titus Brandsma parochie 

plaats vindt is niet toevallig. Het is providentieel.  

 

Titus Brandsma was in 1927 een van de oprichters van het Apostolaat der 

Hereeniging der Kerken. Het beoogde studie en bezinning tussen katholieken, 

oosters orthodoxen, anglicanen en protestanten 

Onder druk van het Vaticaan moest de toevoeging ‘der kerken’ verdwijnen. 

Er is tenslotte maar één kerk, die van Rome. 

In 1928 verschenen er twee encyclieken van paus Pius XI 

De ene encycliek verbood alle oecumenische contacten; de tweede encycliek 

wilde alleen de contacten met de katholieke oosters orthodoxe 

gemeenschappen aanhalen.  

Titus die bijzonder gericht was op studie en met name op die van mystieke 

teksten, gehoorzaamde trouw.  In 1935 beijverde hij zich voor een leerstoel 

missiologie en oosterse theologie in Nijmegen. Hij had toch een ruimere blik 

dan Pius XI. Tot in 1941 toe organiseerde hij studiedagen. 

 

In 1927 hield Titus een rede: “De Plaats van Katholiek Nederland in het 

Apostolaat der Hereeniging”. Het antwoord op de vraag naar die plaats is één 

woord: “VOORAAN”. 



En hier zijn wij bij Leo van Leijsen die vanaf 1986 als stafmedewerker van het 

Apostolaat van de Oosterse Kerken de pleitbezorger is geworden van de 

Oosterse kerken en de Oosterse Theologie in Nederland.  Al 35 jaar zet Leo het 

voort wat Titus en anderen begonnen is. In studiebijeenkomsten, 

lezingenavonden, artikelen in Pokrof en in kranten wanneer er aanleiding toe 

is.  Vanwege de vele conflicten in het Midden-Oosten dreigen de christenen te 

verdwijnen uit het oorsprongsgebied van het christelijk geloof. Leo van Leijsen 

staat in Nederland vooraan om hen te helpen.  

In 2001 werd Leo van Leijsen stafmedewerker van de Katholieke Vereniging 

Sint Willibrord en St. Athanasius en werd de ruime blik van Titus hersteld. 

Aandacht voor Oosterse christenen hoort thuis in de grote oecumene. 

In de grote oecumene heeft Leo de Oosterse kerken gediend en zijn sporen 

verdiend. Daarom dit symposium 

Graag wil ik dit welkomstwoord af sluiten zoals pater Titus dat vaak deed. 

Moge Maria de Moeder Gods ons de weg naar Christus wijzen en ons bijstaan 

op onze levensweg.  

 

 

Oss, 5 november 2021 

 

Welkomstwoord symposium ter ere van Leo van Leijsen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


