
Afscheid 
Titus de Kemp 
fotoboek

Zaterdag 23 juli 2022

Foto’s: door Robert Arpots



Abdijkerk, Abdij van Berne

‘Al wat een 
mens te 
kennen zoekt’



De kist wordt 
gesloten



Een moment van 
afscheid



Voorganger: 
Abt Denis Hendrickx
In de koorbank - rechts vlnr.

Thea van Blitterswijk, 
Janny Verwijs, 
Klaas Fongers, 
Fons Boom, 
Stef Kuijpers, 
Harrie van den Berg, 
Piet van Dongen



Cantors : 
Maarten van de Weijer 
en 
Peter Damen

vlnr. in de koorbank:
Eveline Sitskoorn (participant Tilburg)
Pieter Butz (participant Abdij van Berne)
Thea van Blitterswijk (participant Tilburg)
Janny Verwijs (zusters Norbertijnen)
Klaas Fongers
Fons Boom
Stef Kuijpers



Koorbank links: vlnr

Theo Kennis
Frank van Roermund
Jan Nabuurs, 
Xavier van der Spank
Adriaan van Heeswijk
(Norbertijn Postel ,
oud-leerling)

Nel van Doornik
Mieke van den Hove
Henriette Ausems
Jan Breddels
Hans Duijsters



Aansteken van 
de kaarsen 
door familie en 
medebroeders.



Tafelgebed.



Gedicht Ida Gerhardt
gedeclameerd door een 
oud-collega 
Joke van der Knaap-Eerenbeemt 
van het gymnasium

Genesis
Oud worden is het eindelijk vermogen
ver af te zijn van plannen en getallen;
een eindelijke verheldering van ogen
voordat het donker van de nacht gaat
vallen

Het is een opengaan van vergezichten,
een bijna van gehavendheid genezen.
een aan de rand der tijdeloosheid wezen. 
Of in de avond gij de zee ziet lichten

Het is, allengs, een onomstotelijk weten
dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen
wanneer men van u schrijven zal: 
‘ontslapen’.
Wanneer u naam op aarde is vergeten.



´In memoriam 
door de zus 
Riet



In 
memoriam 
door een 
neef



Abt Denis 
Hendrickx op 
weg voor de 
absoute, een 
moment van 
afscheid



Tot weerziens

Op weg naar de 
begraafplaats
van de Abdij van 
Berne





Familie en medebroeders brengen Titus de 
Kemp naar zijn laatste rustplaats



Familie en medebroeders laten de kist
dalen



Abt Denis 
Hendrickx 
spreekt
gebeden uit



Wij zingen samen: 
‘Wij zullen leven God zij dank’.





‘Gij bent stof en tot stof zult gij wederkeren’.



Bloemenpracht
als laatste
groet



In dankbare Herinnering aan 

Titus Cees de Kemp

Norbertijn van de Abdij van Berne
* Berlicum, 19 augustus 1925
† Heeswijk, 18 juli 2022

Titus hield van boeken.
Zijn kamer leek een bibliotheek.
De Bijbel was voor hem het boek der boeken.

Eén zinnetje uit dat boek
is bij hem vlees en bloed geworden:
“keur alles en behoud het goede”
1.Thes. 5,21

Hij was docent op Bernrode en leerde
zijn leerlingen onze moedertaal spreken,
schrijven en liefhebben

Nadien reisde hij naar Canada.
Nieuwe ervaringen deed hij daar op:
de charismatische beweging

Dat maakte hem tot pastor
nieuw en jong, maar plots
lokte hem het Nieuwe Vaderland

Daar zijn geen boeken daar is God
en Hij/Zij is daar alles voor allen



Heeswijk-Dinther, Abdij van Berne
e-mail: abdijvanberne.nl
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