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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 7 augustus 2020  
 

Beste mensen, 
 
Dit wordt voorlopig even het laatste ‘teken van leven’ dat u ontvangt. Vanaf maandag a.s. is de 
receptie van het TBM echt gesloten en vertrek ik op vakantie. Afgelopen maandag is Paul 

Reehuis al vertrokken (zoals u op de foto 
hiernaast kunt zien!) Zijn vakantie duurt nog een 
week, wat als gevolg heeft dat er de komende 
week nog geen Eucharistievieringen zijn om 
9.00 uur. Die zijn er weer vanaf dinsdag 18 
augustus.  
Vorige week had ik u doorgegeven dat er ook 
geen vieringen op zaterdag om 17 uur zouden 
zijn tot en met 15 augustus. Dat is echter 
gewijzigd, omdat het op 15 augustus de feestdag 
is van Maria Tenhemelopneming. Dan is er dus 
toch om 17.00 uur een Eucharistieviering.  
De avondvieringen om 19.00 uur gaan gewoon 
door (zij het dan zonder overweging, zoals ik 
eerder al liet weten). Wat de zondagmorgen-
vieringen betreft, die gaan ook gewoon door, 

maar ik stel voor om dat een paar keer zonder de ‘verplichte’ aanmelding te doen. Tot nu toe 
hebben we nog geen viering gehad met meer dan 40 mensen. Het komt soms wel dichtbij, maar 
er was steeds nog genoeg plaats in de kring. Voor de zondagen 16 en 23 augustus gaat dus 
gelden: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Mochten er toch meer dan 40 mensen komen, 
dan hebben we als ‘uitwijkmogelijkheid’ altijd nog de banken bij de zijkapellen (bij Maria, bij 
Titus en bij het H. Sacrament). Vanwege mijn afwezigheid zal ik dus geen bericht terug kunnen 
sturen, als u zich toch via de e-mail aanmeldt. Zaterdag 29 augustus verwacht ik zelf weer terug 
te zijn. De kerk blijft ondertussen dagelijks gewoon open van 10 – 16 uur. 
 
De afgelopen week heeft hier vooral in het teken gestaan van de 
planning van het komende seizoen. In de eerste dagen van 
september zal er weer het een en ander van start gaan: 
 
Instuif rond het Evangelie 
Vanaf donderdag 3 september is er weer elke week van 10.30 – 
12.00 uur een instuif rond het Evangelie, waarin met elkaar het 
evangelie van de komende zondag besproken wordt.  
 
Bijbels Hebreeuws 
Er gaan weer twee groepen Bijbels Hebreeuws van start.  
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Op woensdag 2 september start de gevorderdengroep Bijbels Hebreeuws.  
Op woensdag 9 september start de beginnersgroep Bijbels Hebreeuws. 
De bijeenkomsten zijn elke twee weken van 20 – 21.30 uur. 
 

In de leerschool van Titus Brandsma 
Op zaterdag 5 september is de eerste bijeenkomst in een reeks van vier 
bijeenkomsten verspreid over het najaar, waarin samen teksten gelezen 
worden van Titus Brandsma. Het gaat om teksten die samenhangen met 
de geschiedenis van de Karmelorde in Nederland. Tijd: 10.15 – 12.15 uur. 

 

Leesgroep Speling 
Op woensdagmiddag 9 september van 14.00 – ca. 
16.00 uur start een groep die samen artikelen zal lezen uit het 
kwartaalblad Speling, een bezinnend tijdschrift op zoek naar eigentijdse 
vormen van spiritualiteit.  
 

Karmelregelgroep 
Op zaterdag 26 september gaat een groep die samen de Karmelregel leest 
weer van start. Daar is geen ruimte meer voor nieuwe aanmeldingen.  
We hopen in oktober te starten met een nieuwe Karmelregelgroep op de 
vrijdagmiddag. 
 

U kunt aan alle bijeenkomsten nog mee doen (behalve de ene Karmelregelgroep). In de kerk 
vindt u folders met meer informatie over deze activiteiten, en een dezer dagen zal het ook op 
onze internetsite verschijnen: www.titusbrandsmamemorial.nl/programma.html en op 
https://karmelcentra.nl/nijmegen/programma/.  
 

Mij doet het goed dat er weer actuele folders liggen op de 
schappen van ons centrum en in de kerk! 
 

Mogelijk mist u nog een paar vaak terugkerende 
bijeenkomsten. We hebben moeten besluiten dat we in deze 
coronatijd geen bijeenkomsten kunnen houden van de 
cursus ‘Biddend leven - in de ruimte van de psalmen’. Ook 
de cursus ‘mystiek in de psalmen’ staat nog niet gepland.  
We beraden ons op een vorm, mogelijk met behulp van 
internet, waarop we ons toch met elkaar kunnen laten 

inspireren door de psalmen. Er is natuurlijk nog steeds de mogelijkheid om een psalmviering 
mee te bidden via de website: http://www.titusbrandsmamemorial.nl/Psalmvieringen.html. (De 
komende weken kunt u daar verwachten psalm 16, psalm 8 en psalm 103.)  
Ook zijn er nog geen avonden ‘Signalen van Spiritualiteit’ gepland. In september komt de 
werkgroep voor het eerst weer bij elkaar om te kijken of we dit najaar toch nog een paar avonden 
plannen, of ons gaan richten op de Adventsperiode.  
 

Mocht u nog boeiende lectuur zoeken voor deze zomerse weken: in de kerk 
ligt een special van het bisdomblad Groningen-Leeuwarden, dat vorig jaar is 
uitgekomen en helemaal gewijd is aan Titus Brandsma. Ook ligt er de krant 
van de “Vrienden van Titus Brandsma” uitgekomen in mei van dit jaar.  
U bent toch al vriend? Meer informatie en ook pdf bestanden van eerdere 
kranten, zie: http://www.titusbrandsmamemorial.nl/stichting_vrienden.html. 
 
Van harte wens ik u een paar goede weken. 
U hoort weer van mij, eind augustus of begin september, 
 

Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial) 


