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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

Nijmegen, 3 april 2020  
 
Beste mensen, 
 
Hierbij weer even een ‘teken van leven’ vanuit het Titus Brandsma Memorial.  
 
De maand april is begonnen, maar in 
gezamenlijk overleg hebben Frans 
Pernot, Paul Reehuis en ik besloten 
om geen gewone ‘nieuwsbrief’ voor 
deze maand uit te geven. Er zijn 
immers weinig vieringen en 
activiteiten te melden, voor deze 
maand.  
Ik heb nu het voornemen om elke 
week een ‘teken van leven’ als dit 
aan jullie toe te sturen, om toch wat 
informatie met elkaar uit te kunnen 
wisselen, en contact te onderhouden. 
 
We zijn van start gegaan met het 
online beschikbaar stellen van een 
psalmviering. Daar zijn de nodige 
positieve reacties op binnen 
gekomen, en daarom hopen we daar in de komende weken mee door te gaan. Elke zondag 
hopen we dan de nieuwe psalmviering te kunnen plaatsen op de website:  
https://www.titusbrandsmamemorial.nl/Psalmvieringen.html. 
De psalmviering van de afgelopen week zal dan weer verdwijnen.  
 
Met de communiteit hebben we inmiddels nagedacht over de komende feest- en gedenkdagen. 
Of we onze biddende verbondenheid met elkaar in deze dagen nog wat kunnen ondersteunen. 
We hebben de volgende plannen: 

- In de middag van Goede Vrijdag (10 april a.s.) plaatsen we een gebedsdienst online, 
volgens de orde van dienst die we vorig jaar ook gebruikt hebben bij de viering om 
15.00 uur. De link naar de pagina op internet zult u dan kunnen vinden op de website, 
zoals die hierboven is aangegeven. 

- Aan het begin van de avond op Paaszaterdag (11 april) zullen we een korte liturgie 
online plaatsen rond het ontsteken van de Paaskaars en het lezen van het Paasevangelie.  
Hiervoor zal de link naar de juiste pagina op internet ook weer te vinden zijn op de 
website van de Psalmvieringen. 
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Wat de overige dagen van de Goede Week betreft: 

- heeft u al ontvangen het evangelie van Palmzondag, met acclamatie en gebed 

- zal Paul Reehuis zaterdagavond palmtakjes zegenen, die vanaf zondag in een mand in 
de kerk aanwezig zullen zijn (af te halen gedurende heel de komende week, tijdens de 
openingsuren van de kerk, dus van 10-16 uur) 

- zullen we u nog toesturen: de evangelieteksten (met acclamatie en gebed) van Witte 
Donderdag en Paasmorgen 

- verwijzen we u graag naar complete vieringen op internet, bijvoorbeeld die van de Titus 
Brandsma parochie in Oss; die is te vinden op www.youtube.com, waar u in de 
zoekbalk TBPOSS intypt om de vieringen te kunnen zien. Mogelijk moet u dan nog 
even op de grote letter ‘T’ klikken om de video’s te zien. De vieringen die geweest zijn 
zijn nog achteraf te bekijken. Als er een livestream wordt uitgezonden is er een video te 
zien waar ‘live’ bij staat. Daar kunt u dan meteen naar kijken. Als alles goed gaat zijn 
de live vieringen te zien: Palmzondag (5 april) om 10.00 uur, Witte Donderdag (9 april) 
om 19.00 uur, Goede Vrijdag (10 april) om 15.00 en 19.00 uur, Paaszaterdag de 
Paaswake om 21.00 uur, Paasmorgen om 10.00 uur. Pastor Tom Buitendijk o.carm. zal 
veelal de voorganger zijn. 

 
Dood en leven liggen in deze weken dicht bij elkaar. In de Karmel ontvingen we deze week het 
bericht dat onze medebroeder Edgar Koning (prior van ons klooster in Zenderen) als gevolg 
van besmetting met het Corona virus is overleden. We bidden dat hij nu mag delen in het 
eeuwige licht van Pasen. Over Jan Brouns, onze prior provinciaal, ontvingen we gelukkig het 
bericht dat hij uit het ziekenhuis ontslagen is, en heel langzaam weer aan het opkrabbelen is. 
 
Van harte hopen we dat deze Goede Week ons geloof mag verdiepen dat God ons nabij is in 
goede en kwade dagen, en op een of andere wijze ons door duisternis, ziekte en dood heen 
draagt naar nieuw Leven. 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Marieke Rijpkema,  
(beheerder Titus Brandsma Memorial) 
 
 


