Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 13 november 2020
Beste mensen,
Een rustige week was het hier in het Titus Brandsma Memorial. Door de corona maatregelen die
op 3 november zijn afgekondigd, konden we geen groepsbijeenkomsten in ons centrum door
laten gaan.
Een van de weinige activiteiten die doorgang vond is het wekelijks overleg tussen Ad de Keyzer
en Kees Waaijman. Ik vermoed dat niet veel mensen weten dat zij elke week bij elkaar komen
om hun vorderingen te bespreken met
betrekking tot de psalmvieringen.
Ze werken er samen aan dat er
jaarlijks 10 nieuwe psalmvieringen
uitkomen. Er worden teksten
geschreven, componisten benaderd
om teksten op muziek te zetten, de
gezangen worden ingeoefend, er
worden bijbelteksten uitgekozen,
bijpassende mystieke teksten
verzameld, de psalm zelf wordt
vertaald en op muziek gezet. Er wordt
samen gestudeerd op spiritualiteit en
liturgie, bidden en de psalmen, de
verhouding tekst en muziek. En de
vruchten daarvan worden in artikelen
en brochures neergeschreven. Ongelooflijk wat zij daar met een grote discipline en vooral grote
toewijding dag in dag uit mee aan het werk zijn. Het bijbelboek Psalmen omvat 150 psalmen.
Dus u kunt nagaan dat dit sowieso een project is van 15 jaar.
Inmiddels zijn er zes series van 10 psalmvieringen uitgebracht.
(Ze zijn voor geïnteresseerden te koop bij het TBM, voor
€ 7,50 per jaargang, of € 1 per stuk.)
Serie 6, met de psalmen die vorig jaar in de cursus ‘Biddend
leven – in de ruimte van de psalmen’ aan bod geweest zijn, is
vorige week van de drukker gekomen.
Een prachtig boekje dat achtergronden geeft
bij deze vorm van getijdengebed, en ook de onderdelen van de psalmviering
bespreekt is het boekje Psalmvieringen. Vorm van Getijdengebed. Kees
Waaijman schreef het in 2014. (Nog te koop in het TBM voor € 7,50.)
De wekelijke psalmviering die online mee te bidden is, is mee verhuisd naar de
nieuwe website: https://titusbrandsmamemorial.nl/vieringen/psalmviering/.
De komende week, op weg naar Christus Koning, zal dat zijn psalm 150.
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Zondagmiddag en maandag zijn de kunstwerken van de expositie, die op 4 oktober begon met
het Festival der Kunsten, weer weggehaald.

Het is een goede ervaring geweest om een keer een tentoonstelling te houden in de kerk. Veel
mensen hebben ervan genoten, het heeft duidelijk buurtgenoten en andere belangstellenden
getrokken die anders onze kerk niet van binnen gezien zouden hebben, en de kunstenaars vonden
het een prachtige ruimte om hun werk tentoon te stellen.
De leden van de website commissie hebben van huis uit gewerkt aan het wegwerken van een
aantal foutjes op de site. (Reacties, opbouwende kritiek, wensen en tips blijven welkom!)
Jack Balhan heeft een prachtig filmpje gemaakt over de
wandpanelen over het leven van Titus in onze kerk, en die op
de website geplaatst:
https://titusbrandsmamemorial.nl/bezoek/rondje-in-de-kerk/.
De wandpanelen zijn gemaakt door Arie Trum, dezelfde
kunstenaar die ook de pyloon op het plein ontworpen heeft.
Zelf heb ik deze week geleerd hoe ik het ‘teken van leven’ en
de evangelielezing van de week, op de website kan plaatsen
en ook hoe ik een nieuwsbericht aanmaak.
Hopelijk kunnen we na woensdag weer groepen gaan ontvangen in ons centrum. We zullen de
nieuwsberichten vanuit Den Haag goed in de gaten houden deze week.
Tot slot geef ik u nog een paar foto’s mee die ik deze week gemaakt
heb, rond het Titus Brandsma Memorial. Wat mooie herfstblaadjes, een
nieuwsgierige poes van de buren, en zelfs paddenstoelen op ons plein.
Van harte wens ik u weer een goede week,
Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)
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