Een Mirakel! Een beeld van Maria van Sevenwouden
Ter gelegenheid van het jubileumjaar "Maria van Sevenwouden 1515-2015'
toont het Titus Brandsma Museum de geschiedenis van het Mariabeeld en de
bedevaart. In samenwerking met de Stichting Archief- en
Documentatiecentrum voor R.K. Friesland wordt een keur van Mariabeelden
getoond uit de omvangrijke collectie. U wordt eveneens geïnformeerd over de
symboliek van 'Annunciatie' afbeeldingen. Vanaf Pinksteren zijn er ook GPS
wandelroutes beschikbaar.
Titus Brandsma Museum
Het museum is gewijd aan de in Oegeklooster geboren Titus Brandsma (1881
- 1942), pater Karmeliet. Het museum presenteert in de vaste opstelling zijn
veelzijdige en veelbewogen leven door middel van brieven, ansichtkaarten,
boeken, artikelen, foto’s en schilderijen. De veelheid aan activiteiten van Titus
Brandsma (journalist, uitgever, hoogleraar, weldoener, organisator,
scholenoprichter, verzetsheld) wordt nader toegelicht, evenals de betekenis
van zijn principes en levensovertuiging in de huidige tijd.
In de ontvangstruimte van het museum zijn een museumcafé en een –winkel.
Het museum is voorzien van een traplift.
Informatie:
Titus Brandsma Museum, Grote Dijlakker 11, 8701 KV Bolsward
T. 0515 581799 E. info@titusbrandsmamuseum.nl
W. www.titusbrandsmamuseum.nl
Openingstijden:
7 april t/m 14 november 2015, di t/m za 13-17 uur
17 mei 13-17 uur
Wisselexpositie:
8 mei t/m 14 november 2015, di t/m za 13-17 uur, 17 mei 13-17 uur
Activiteiten:
do 7 mei 2015,15.30 uur Officiële opening wisselexpositie m.m.v. J.R. van der
Wal, emeritus pastoor van Bolsward over 'Boarne fan libben wetter - de
symboalyske en mystyke betsjutting fan Maria van Sevenwouden'
17 mei 2015 Bedevaart 'Maria van Sevenwouden 1515-2015'
8 september, 20.00 uur, Lezing van kunsthistorica drs. Godelieve Huijskens
over 'Annunciaties'
Kijk voor meer informatie op www.titusbrandsmamuseum.nl. Volg ons ook op
Twitter en Facebook!
Entree:
Volwassenen € 3.00 Kind 6 t/m 16 jaar € 2.00 Museumjaarkaart gratis
Rondleidingen voor groepen op afspraak, Groepen > 15 p. € 2,00 p.p.
Rondleiding op aanvraag (per groep van 12 p.) € 18."#

