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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 11 september 2020  
 

Beste mensen, 
 
Deze en vorige week zijn we verrast met een prachtige bos bloemen voor onze kerk. Een cadeau 
van Angeline Koot en haar broer John, geen onbekenden bij ons in de kerk. Onlangs zijn ze 
samen een kleine bloemkwekerij begonnen. Wat 
twee jaar geleden begon met het poten van een paar 
dahlia’s die ze van iemand gekregen hadden, is 
inmiddels uitgegroeid tot een grote liefde voor 
natuurlijk tuinieren. Op 1250 m2 rond hun huis in 
Millingen aan de Rijn stonden onlangs meer dan 200 
soorten bloemen! Het seizoen begint nu wat op zijn 
eind te lopen, verkoop (op grote schaal) gaat nog 
niet, maar volgend voorjaar hopen ze wat breder aan 
verkoop van hun bloemen te doen. Aan een eigen 
website werken ze nog, maar u kunt al prachtige 
foto’s zien en over hun plannen lezen op hun 
Facebook pagina en Instagram, waar ze te vinden 
zijn onder de naam Fleurel Flowers. Ze verwelko-
men overigens vrijwilligers die in hun bloementuin 
willen werken. (Contact gegevens vindt u op 
genoemde media, of u kunt mij een mailtje sturen.) 
 
Inmiddels is de tweede week van het nieuwe seizoen 
in het Titus Brandsma Memorial alweer voorbij 
gevlogen. Er waren weer allerlei vergaderingen, en de Speling leesgroep, de leesgroep ‘in de 
leerschool van Titus Brandsma’ en de lessen Bijbels Hebreeuws voor beginners zijn goed 
begonnen. Alle drie groepen hadden weer nieuwe deelnemers erbij. De Speling leesgroep (die 
met elkaar een intens gesprek heeft gevoerd over het thema ‘sterven’) heeft haar maximale aantal 
deelnemers bereikt. Met 12 mensen konden ze onder de huidige coronamaatregelen nog maar net 
in een kring in de Tituszaal samenkomen.  
 

Voor de nieuwe groep “Kennismaken met de Karmelregel“ zijn 
de data inmiddels vastgesteld.  
We lezen samen de regel die door Karmelieten (in en buiten 
kloosters) al ruim 800 jaar richting geeft aan het gaan van hun 
spirituele weg. We gaan met elkaar in gesprek over wat we er 
zelf in lezen en wat ze voor ons zou kunnen betekenen.  
De bijeenkomsten zullen zijn op vrijdagmiddag van 14.30 – 
16.30 uur, op: 16 oktober, 13 november, 11 december 2020 en 

12 februari, 19 maart, 9 april, 7 mei en 11 juni 2021. Er is nog plaats voor enkele deelnemers. 
Kosten: € 55, voor de hele serie. Aanmelden via: titusbrandsma@karmel.nl.  
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Zoals in het ‘teken van leven’ van vorige week 
al was aangekondigd zijn deze week nieuwe 
kunstwerken in ons centrum opgehangen, van 
de hand van Ineke Teunissen en Anne-Riet de 
Boer. Het is een prachtige tentoonstelling 
geworden, heel verrassend met veelal twee 
kunstwerken naast elkaar, een foto van Ineke en 
een schilderij van Anne-Riet. Er hangen werken 
van hen in de gang, en de beide grote zalen, de 
Tituszaal en de Vincententiuszaal.  
De expositie heeft als titel meegekregen “In het 
licht van stilte” en zal blijven hangen tot  
25 november.  

 
 

Verheugend was deze week ook, dat via de vrijwilligers centrale een nieuwe vrijwilliger zich 
gemeld heeft en deze week ook al heeft mee gewerkt voor het werk in de tuin rond de kerk. En 
via de advertentie die in het wijkblad was geplaatst heeft ook iemand zich gemeld. We hopen 
haar in de komende week te ontmoeten.  
 
Een van de activiteiten in ons centrum in de komende week is de vergadering van het bestuur 
van het Titus Brandsma Memorial. Op de agenda staan een aantal ‘lopende zaken’, zoals de 
voortgang van de restauratie van de Tituspyloon op het plein, het contact met de wijk e.d. Eerste 
agendapunt wordt het werk aan de nieuwe website. De website commissie, bestaande uit Jack 
Balhan, Anita van Kempen en ondergetekende heeft in de afgelopen weken flinke vooruitgang 
geboekt en hoopt van het bestuur te horen dat we zo verder kunnen, en toe kunnen werken naar 
de ‘lancering’ van de nieuwe website. Als het zover is zult u dat zeker horen! 
 
 
Van harte wens ik u allen weer een goede week toe.  
 
Marieke Rijpkema   
(beheerder Titus Brandsma Memorial)  
 
 
 
 
 

 
 

(beelden uit de expositie, 
foto’s: Ineke Teunissen) 

            Ineke          Anne-Riet 
 


