Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 19 maart 2021
Beste mensen,
Op deze (kerkelijke) feestdag van St. Jozef ben ik nog eens even gaan kijken naar het beeld en de
afbeeldingen die we van Jozef hebben in onze kerk. Veel Nijmegenaren weten nog dat deze kerk
voor wij hem hebben ‘omgedoopt’ in Titus Brandsma gedachteniskerk Jozefkerk heette. Vandaar
onder andere het grote beeld van Jozef dat samen met de jonge Jezus
bij binnenkomst van de kerk vriendelijk op ons neer kijkt. Het beeld
is gemaakt door Peter Sellemond (1884-1942) uit Tirol. Dezelfde
kunstenaar die ook het beeld van Maria in onze Mariakapel heeft
gemaakt. Bij het sacraments-altaar (vroeger Jozef-altaar) zijn
schilderingen van Jozef in de werkplaats met het kind Jezus, Jozef op
zijn sterfbed en Jozef met Maria en Jezus samen het brood delend.
Deze zijn geschilderd door Joep Nicolas (1897-1972).

Joep Nicolas is ook de kunstenaar die de langgerekte
glas-in-lood ramen heeft gemaakt in de absis, en de
ronde ramen aan weerszijden van de absis.
Hij heeft Jozef ook nog geschilderd in de boog van de
absis (boven de Jezuïet Petrus Canisius en keizer
Karel de Grote en tegenover Maria, die boven Ignatius
de stichter van de
Jezuïeten en Stefanus
de patroon van
Nijmegen staat
afgebeeld).
Ook aan de buitenkant
van onze kerk is Jozef te zien, boven de voordeuren. In het
midden als beschermer van de kerk, en in de kleinere bogen: in
het huwelijk tredend met Maria en een gezin vormend met Maria en Jezus.
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Deze week begon minder feestelijk. Op maandag werd er (weer) een fiets gestolen
die in het fietsenrek stond bij de zij-ingang van de kerk. Op klaarlichte dag. Ik heb
de dief er nog mee weg zien fietsen. Het troostte me later van de eigenaar van de
fiets te horen dat het geen dure fiets geweest is, hij had hem zelf tweedehands
gekocht. Maar wel heel vervelend. Ik heb de politie gebeld met de vraag of de
wijkagenten wat vaker over ons plein willen lopen, want we zien toch wel
dagelijks drugsverslaafden rond de kerk, vaak ook wachtend op hun dealer. Dit
zijn natuurlijk ook de mensen die constant bezig zijn met de vraag hoe ze aan geld kunnen komen.
Als Titus Brandsma Memorial vrágen we (jaarlijks) om een financiële bijdrage, zoals u vorige
week heeft gemerkt. Dat heeft inmiddels al aardig wat gehoor gekregen. Heel wat mensen hebben
inmiddels hun gift over gemaakt (op NL56 INGB 0000819729). Daarvoor onze hartelijke dank!
Een paar berichten die we deze week ontvingen wil ik u graag doorgeven:
-

De uitvaart van Justine Borkes is opgenomen en wij hebben het geluidsbestand gekregen.
Mochten er mensen zijn die dat graag nog zouden willen beluisteren dan kan ik dat via
internet doorsturen, wanneer u mij een e-mail berichtje stuurt (titusbrandsma@karmel.nl).

-

De website www.kerknet.be heeft in samenwerking met Inigo Bocken (wetenschappelijk
directeur van het Titus Brandsma Instituut) een
nieuwe documentaire over Titus Brandsma gemaakt
(van 9 minuten). Omdat nog maar weinig Vlamingen
Titus Brandsma kennen is het bedoeld als een eerste
kennismaking. De planning is dat hij op 2 april a.s.
(Goede Vrijdag) gelanceerd gaat worden. We zijn
heel benieuwd.

-

Gerry van der Loop (o.a. secretaris van het TBM bestuur) is na een lange genezingsfase van
de breuk in haar enkel nu weer mobiel aan het worden. Ze hoopt op korte termijn zorghotel
Dekkerswald te kunnen verlaten.

Verder maak ik u er graag nog opmerkzaam op dat de expositie
met schilderijen van Piet Ziere in ons bezinningscentrum
dagelijks te bezichtigen is (met maximaal twee mensen
tegelijk). Voor de zekerheid is het goed even van te voren
te bellen (024-3602421), maar gewoon even aanbellen mag ook.
Vorig jaar april
zag ik tijdens een fietstochtje door de Ooijpolder Piet
ergens zitten schilderen. Nu hangt het schilderij dat
hij toen maakte bij ons in de Vincentiuszaal!

Piet

Van harte wens ik u allen weer een goede
week toe,
Marieke Rijpkema
(beheerder Titus Brandsma Memorial)
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