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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 25 september 2020  
 

Beste mensen, 
 
In de afgelopen week zijn een aantal cursussen begonnen van groepen die een zaal bij ons huren. 
De cursus ‘luisteren naar klassieke muziek’ (om de week op dinsdagmorgen) en de cursussen 
van de Vrije Academie (met uitzondering van de herfstvakantie: 10 weken op rij). Op 
donderdagmiddag gaat men in grote stappen door de filosofie geschiedenis, en op vrijdagmorgen 
worden verschillende filosofische thema’s besproken in het kader van de cursus ‘filosofie voor 
het persoonlijk leven’. De andere cursussen waarvoor de Vrije Academie bij ons een optie op de 
Tituszaal had zijn afgelast, omdat er te weinig inschrijvingen waren. 
 
Voor ons als Karmelieten was deze week zeer 
memorabel omdat we tijdens ons samenzijn in kapittel 
voor de komende drie jaar een nieuwe prior provinciaal 
gekozen hebben: Huub Welzen. Hij woont in ons 
klooster van Boxmeer en is verbonden aan het Titus 
Brandsma Instituut. Samen met zes nieuw gekozen 
bestuursleden, waaronder Anne-Marie Bos, zal hij aan 
de Nederlandse Karmelprovincie de komende jaren 
leiding geven.  
We waren blij dat onze vorige prior provinciaal Jan 
Brouns zover van zijn Covid-19 besmetting was 
hersteld dat hij bij onze bijeenkomst aanwezig kon zijn.  
 
Deze week is de werkgroep die de avonden ‘Signalen van Spiritualiteit’ voorbereid voor het 
eerst sinds de uitbraak van het Corona virus weer bij elkaar geweest. In de Veertigdagentijd 
hebben we de serie avonden moeten afbreken, maar inmiddels durven we weer nieuwe plannen 
te maken. We hebben een aanknopingspunt gevonden in de persoon van Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1945). Een Duitse theoloog die in Nazi Duitsland vanuit zijn geloofsovertuiging stelling 

nam tegen het Nazi regime en dat met de dood heeft moeten 
bekopen. Je zou in die zin kunnen zeggen: een geestverwant van 
Titus Brandsma.  
Ongeveer een jaar geleden kreeg de expositie commissie 
informatie binnen over een expositie van 13 schilderijen die voor 
een maand te leen is, en gemaakt zijn bij gelegenheid van de 
gedachtenis van de dood van Bonhoeffer 75 jaar geleden. Ze zijn 
geïnspireerd op teksten, in het bijzonder een aantal gedichten, die 
Bonhoeffer heeft nagelaten. Wij hebben ingetekend op deze 
reizende expositie in de maand december. Dat is dus precies in de 
periode van de Advent, wanneer wij ook altijd avonden van 
‘Signalen van Spiritualiteit’ houden, waarbij we meestal 
(mystieke) teksten lezen. We gaan nu op zoek naar passende  
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teksten van Dietrich Bonhoeffer, die ons voor de avonden ‘Signalen van Spiritualiteit’ in de 
Advent geschikt lijken. En we gaan op zoek naar mensen die ons door deze teksten heen willen 
leiden. Als het Coronavirus het ons toelaat hopen we op de maandagen van 30 november tot en 
met 21 december weer avonden ‘Signalen van spiritualiteit’ te kunnen houden. 
 
Wist u trouwens dat het TBM een Facebook pagina 
heeft met als titel ‘Signalen van Spiritualiteit’? 
Begonnen als pagina waarin we de serie 
maandagavonden die deze titel dragen wilden 
aankondigen, is het inmiddels uitgegroeid tot een 
pagina waar we vaker wat nieuwtjes van het Titus 
Brandsma Memorial op plaatsen, met name op het 
gebied van ons bezinningsaanbod.   
 
We hebben ook een Facebook pagina onder de 
naam ‘Titus Brandsma Memorial’. Daar plaatsen 
we wat meer berichten op over Titus Brandsma en 
onze Titus Brandsma gedachteniskerk.  
 
In de komende week zal in de kerk de expositie worden opgebouwd die volgend weekend 
onderdeel zal uitmaken van het Festival der Kunsten van de wijk Bottendaal, en zoals u vorige 
week heeft kunnen lezen, een maand lang in onze kerk te zien zal zijn. 

Het zal gaan om een zestal grote 
abstracte schilderijen van de 
kunstenaar Piet Jetten en een 
aantal beeldhouwwerken van Bob 
Lejeune. Bob werkt vaak met 
keramiek. Beide professionele 
kunstenaars wonen hier in de wijk, 
en zullen zondagmiddag 4 oktober 
van 12.30 – 17.00 uur ook in onze 
kerk aanwezig zijn om desgewenst 
hun werk toe te lichten.  
Als u een indruk wilt opdoen van 
hun werk, dan kunt u hun websites 
bezoeken.  

Die zijn te vinden op www.pietjetten.nl/ en www.boblejeune-artist.com/. 
 
Morgenochtend gaat de Karmelregelgroep, die al een aantal jaren bijeen komt weer van start, en 
ook is er van 10.15 – 12.15 uur een bijeenkomst “in de leerschool van Titus Brandsma”, waar 
onder leiding van Anne-Marie Bos samen teksten gelezen wordt van de hand van Titus 
Brandsma. Dit najaar gaat dat om teksten waarin de geschiedenis van de Karmel belicht wordt. 
Het is gepland als een serie van zaterdagmorgens (na 26 september ook nog op 24 oktober en 21 
november.). Maar als u zomaar een keer wilt meedoen bent u ook welkom. Wel prettig als u mij 
dat van te voren even laat weten via een e-mail berichtje (titusbrandsma@karmel.nl). 
 
 
Van harte wens ik u allen weer een goede week toe.  

Marieke Rijpkema   
(beheerder Titus Brandsma Memorial)  

 

        
  Piet Jetten       Bob Lejeune 


