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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 6 november 2020  
 

Beste mensen, 
 
De nieuwe website www.titusbrandsmamemorial.nl is online! We hebben al een aantal eerste, 

overwegend enthousiaste, reacties mogen 
ontvangen. Maar we zijn zeer benieuwd 
naar meer ervaringen met de website en 
ontvangen daarom graag meer reacties. 
Ook als u foutjes ontdekt, of verwijzingen 
die niet kloppen, en zeker ook als u iets 
mist. We horen het graag, want we blijven 
er aan werken, om een interessante, 
actuele, inspirerende website te hebben. 

 

Dit ‘teken van leven’ is nu ook te vinden 
op de website (via de nieuws pagina). 
Ook alle voorgaande nummers. 
En ook het evangelie van de zondag, met 
een acclamatie en gebed. 
 

Als deze website nu wat naar behoren draait hopen we aan een Engelstalige versie te gaan 
beginnen. De ideeën daarover beginnen al te borrelen, want Titus inspireert mensen werkelijk 
over heel de wereld, en daar willen we graag een steentje aan bijdragen.  
 

Aan het begin van de week was er de jaarlijkse 
bijeenkomst van het bestuur van het Titus Brandsma 
Memorial en het dagelijks bestuur van de Karmelorde.  
Het dagelijks bestuur wordt sinds september jl. gevormd 
door prior provinciaal Huub Welzen met Ben Wolbers en 
Anne-Marie Bos. Vanwege de gevaren van het corona-
virus vond deze vergadering plaats via de computer.  
Niet iedereen kende elkaar, dus er is met elkaar kennis  
gemaakt en er zijn de nodige zakelijke dingen met elkaar  
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doorgesproken, zoals de jaarcijfers van 2019 en de stand van zaken rondom de restauratie van de 
pyloon op het kerkplein, het verduidelijken van de letters op de tegels en de tuin rondom de kerk. 
Maar ook het algemene reilen en zeilen van het TBM, in het bijzonder nu ook in deze tijd van 
het coronavirus. Het Karmelbestuur sprak bij monde van de provinciaal haar grote waardering 
uit voor hoe het er hier in het TBM aan toe gaat. Al met al was het een zinvolle en prettige 
ontmoeting.  
  

Woensdagmorgen had ik een extra overleg met bestuurder Mathieu Raemaekers in verband met 
de verscherpte maatregelen vanuit de regering om het Coronavirus terug te dringen. Het resultaat 
heeft u allemaal in de extra mailing kunnen lezen, die woensdagmiddag is rondgestuurd. Twee 
weken lang zullen we hier in het centrum geen groepsbijeenkomsten houden (met alleen een 
uitzondering voor het universitaire onderwijs van het Titus Brandsma Instituut). Het bijeen-
komen in de kerk valt niet onder die beperking, dus de vieringen gaan voorlopig gewoon op 
dezelfde voet voort als de afgelopen weken.  
Daarna werd het dan ook wat rustiger in huis. Geen bijbelinstuif, geen cursussen van de Vrije 
Academie en dergelijke. 
 

Voor de komende week staat er dan ook niet zoveel op het 
programma. Het opvallendste is dat de expositie in de kerk 
opgeruimd zal gaan worden. Dus als u die nog niet gezien 
heeft is dit weekend (van 7 en 8 november) uw laatste kans!  
 

Er waren deze week met betrekking tot Titus Brandsma 
twee bijzondere jubilea. Op 3 november was het precies 35 
jaar geleden dat Titus Brandsma in Rome werd Zalig 
verklaard, door paus Johannes Paulus II. Daarvan vond ik 
nog een oude foto en de afbeelding die toen van Titus 

Brandsma het symbool 
was: 

Het andere jubileum was dat het 
vandaag precies 5 jaar geleden is dat 
Titus Brandsma tot ereburger van Oss 
benoemd werd. Want behalve dat Titus 
veel voor de stad en de inwoners van 
Nijmegen heeft betekent (waar hij van 
1923-1942 woonde), was dat ook in 
Oss het geval. Daar heeft hij gewoond 
van 1909 tot zijn verhuizing naar 

Nijmegen. In Oss heeft hij o.a. de openbare leeszaal 
(bibliotheek) opgericht, de lokale krant ‘de Stad Oss’ nieuw 
leven ingeblazen als hoofdredacteur en een middelbare school 
opgericht (het latere Titus Brandsma Lyceum). 

Een van de sprekers was de toenmalig prior generaal van 
de Karmelorde Fernando Milan Romeral. Op zijn 
Facebook pagina zag ik een leuke foto waar hij deze 
bijzondere dag mee herdacht, die ik u niet wil onthouden:  
 
Verder wens ik u een goed weekend, een goede week, en 
een goede gezondheid. 

Marieke Rijpkema 
 (beheerder Titus Brandsma Memorial)  


