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Seminarist Karl Leiser op Aswoensdag 26 febr. 1936 
 “4.00 uur eruit! Te fiets. 5.14 uur in Kalkar. Theo 
Kuypers aangetroffen. Samen vooruit in snelle vaart 

naar Rheinberg. Daar naar Theo’s familie, fietsen 

ondergebracht. Hans en ‘Kali’ [Karl] Tillmanns [in het 

Sint Jozefconvict] opgezocht en buiten wat gewandeld. 

Heilige Mis met aswijding vooraf. De gebeden raken me 

diep. De heel diepe rijkdom van de Kerk gaat voor me 

open. Met het zwarte askruisje gaan we de Vastentijd 

in, die tijd van strijd om innerlijke vrijheid en van voor-

bereiding op het grote geheim van het Kruis en de 

Verrijzenis. – Na de Mis Communie ontvangen. – 
Afscheid van het Jozefconvict, goede koffie bij (Theo’s) familie; dan 

door naar Düsseldorf, waar we Clemens Witte, Matthias [Op de Hipt] en 

andere goede kameraden treffen. Goed gevoed als gasten van 

Matthias. Daarna met Clewi [Clemens Witte] van alles over ons groep 

besproken.” (Dagboek 18, 31) 
 
 

Louise Brugmans en de IKLK Nederland 
Op 22 november 2018 is Louisa Cornelia 

Dimphna Brugmans overleden. 20 Jaar, van 

1991 tot 2011 was zij de coördinatrice van de 

Nederlands afdeling van de IKLK. De 

vergevingsgezindheid van Karl Leisner 

(“Zegen, Allerhoogste, mijn vijanden.”) had 

haar diep geraakt. Vanaf dat moment wordt 
ze een soort ‘apostel’ van Karl. Ze verzamelt 

alle artikelen die er in de Nederlandse taal 

verschijnen, neemt deel aan de jaarlijkse 

ledenvergadering, levert stukjes voor de 

Duitse rondzendbrief, vertaalt teksten, laat 

prentjes drukken en voert een brede 

correspondentie met wie maar belangstelling 

heeft voor Karl en ze reist mee naar de 

zaligverklaring. De laatste jaren was ze aan 
huis gebonden, maar onderhield nog veel contacten en was blij met 

Jij arm Europa, 

terug naar je Heer Jezus Christus. 



haar schotel TV om de H. Mis van elders te kunnen volgen. Een 

bezoekje aan haar was altijd gezellig en ze zat niet om woorden 

verlegen. Ze bleef het Nederlandse IKLK werk steunen. Vanwege haar 

beperkte mobiliteit moest ze nog verhuizen. Nu mag ze thuiskomen in 

het hemels Vaderhuis. Wij bidden voor haar zielenrust en denken aan 

de woorden van de zalige Karl Leisner: “Elke dag brengt me dichter bij 

U, mijn God, voert me in uw Heiligdom … maar ook dichter bij de 

eeuwige heuvelen in een immer nieuw licht, in onvergankelijke jeugd.”  

 
Een lijdensmeditatie – een nieuw boek 
De Katholieke Kerk kent een lange traditie van het 

overwegen van  het Lijden van de Heer. Denken we 

aan de Kruisweg, het Stabat Mater, veel indringende 

teksten van Bonaventura, Seuse, Von Speyr …, de 

gestigmatiseerden … In dit recent verschenen boekje 

wordt ‘overwogen’ wat Jezus vanaf het kruis zag. We 

kijken door zijn ogen naar Jeruzalem, de 

voorbijgangers, de vrouwen, Maria en Johannes, de 

andere apostelen, het graf … Wanneer de tekst 

aanzet om zelf in gebed te overwegen wat Jezus zag 
omhooggeheven aan het kruis, is dit boekje al de 

moeite van het lezen waard geweest. 
 

J. Smith pr., Wat zag Jezus van het kruis?, Katholiek Alpha Centrum /  

Betsaida / De Boog, 103 blz., 13 afb., € 7,50 (excl. porto).  

Te verkrijgen via: Webshop (Katholiek Alpha Centrum, www.rk-
alphacentrum.nl) www.betsaida.org; www.deboog.nl. 
 

Wat kunt u de volgende keer rond 12 augustus verwachten? 
Interactieve roepingensite – Wat las Karl Leisner? – The Greatest Miracle film over de Mis 

 
Wij hebben in ons beschermd bestand alleen uw naam en email adres en deze worden enkel voor 
het verzenden van deze rondzendbrief gebruikt. 
Mocht u de digitale Rondzendbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail naar 
karl.leisner.nl@gmail.com. 
U kunt de Rondzendbrief natuurlijk ook doormailen aan anderen en hun vragen ons hun e-mailadres 
te geven. Dan kunnen we die persoon een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen. 

Met het adressenbestand wordt zoals gezegd uiteraard vertrouwelijk omgegaan. 
 

Hartelijke groet, 
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