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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 26 maart 2021  
 

Beste mensen, 
 
Helaas zijn de corona maatregelen deze week niet versoepeld, omdat de besmettingscijfers weer 
omhoog gegaan zijn. Hadden we nog een voorzichtige hoop gehad met de Goede Week en Pasen  
misschien toch weer samen te kunnen komen, dat zit er nu 
toch niet in. Het bestuur van het Titus Brandsma Memorial 
en de stuurgroep van de Eliagemeenschap hechten eraan om 
ons nog steeds aan te sluiten bij de maatschappelijke corona 
maatregelen, al zijn er kerken die een andere afweging 
maken. Zolang de lockdown duurt en bijvoorbeeld ook 
instellingen als musea, bibliotheken, theaters e.d. niet open mogen, sluiten we ons daarbij aan. 
Dit betekent echter dat we nu voor het tweede jaar achtereen geen Witte Donderdag, Goede 
Vrijdagviering of Paasviering zullen hebben met elkaar.  
 

Om in dit gemis toch wat tegemoet te komen heeft de Karmelcommuniteit aangeboden enkele 
vieringen (van ca. 20 minuten) online te plaatsen. Het gaat om: 

- psalmviering voor de Goede Week: psalmviering 51 (via het gebruikelijke adres: 
https://titusbrandsmamemorial.nl/vieringen/psalmviering/)  

- psalmviering voor Goede Vrijdag: psalmviering 22 
- een meditatieve viering voor Goede Vrijdag om 15.00 uur (of later) 
- een meditatieve viering rond het ontsteken van de Paaskaars (bij wijze van Paaswake op 

zaterdagavond) 
In een nieuwsbericht op de homepage (www.titusbrandsmamemorial.nl) en op de pagina van de 
vieringen (www.titusbrandsmamemorial.nl/vieringen/) zult u de link naar de betreffende viering 
kunnen vinden.  
 

Vanmorgen heeft Paul Reehuis in een kleine ceremonie de palmtakjes gewijd, voor onze kerk, de 
Jacobskapel en het Oud Burgeren Gasthuis. Vanaf Palmzondag (zondag 28 maart) zal de mand  

met palmtakjes in de kerk staan, en daar in elk  
geval een week blijven, zodat wie dat wil een  

palmtakje kan komen halen. 

Ook deze morgen,   
maar dan in de 
abdijkerk van de 
Norbertijnen in 
Heeswijk-Dinther,  

heeft de uitvaart- 
viering plaats  

gevonden van zuster 
Christien Borgers JMJ.  

Voorgangers in de viering  
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waren Sanny Bruijns (die als geestelijk verzorger bij de zusters 
JMJ in Heeswijk en Boxtel werkt)  en Laetitia Aarnink (overste 
van de zusters JMJ in Nederland). In het verzorgingshuis waar 
zuster Christien woonde zijn vanwege de maatregelen vanwege 
corona in de kapel geen mensen van buiten toegestaan, daarom 
was het fijn dat de Norbertijnen die tegenover het verzorgings-
huis wonen hun kerk beschikbaar stelden voor de uitvaart-
viering. Daardoor konden toch haar familieleden aanwezig zijn 
bij het afscheid.   

 

Deze week is de nieuwe aflevering van het blad Speling uitgekomen. Zoals 
velen van u zullen weten is dat een kwartaalblad voor bezinning en 
spiritualiteit (op de website van uitgever Skandalon o.a. getypeerd als: “een 
tijdschrift met pit, met spirit: diepgaand maar altijd speels”). Het jaarthema 
voor 2021 is Spiritualiteit van de seizoenen, en dit lente-nummer staat in het 
teken van Verlangen.   
Op onze facebookpagina (https://www.facebook.com/titus.brandsma.714) 
kunt u de inhoudsopgave van dit nummer vinden. 
Wist u dat een jaarabonnement (van vier nummers met ca. 100 pagina’s) maar 
€ 32,95 kost? Meer informatie vindt u op de eigen website van Speling 

(www.speling.nl). Daar kunt u ook van eerdere nummers nog de inhoudsopgaven bekijken, en 
ontdekken wie er naast Sanny Bruijns, Kees Waaijman en Loet Swart nog meer redactielid zijn.   
 
Morgen is er weer een online bijeenkomst van de groep ‘in de leerschool van Titus Brandsma’, 
onder leiding van Anne-Marie Bos. We gaan artikelen lezen die Titus Brandsma in 1939 
geschreven heeft in De Gelderlander over ‘de Evangelische Peerle’, een mystiek geschrift uit de 
eerste helft van de zestiende eeuw. De tekst van deze artikelen is ook te lezen op de website: 

www.titusbrandsmateksten.nl (met zoekwoord ‘peerle’).  
Op die website worden bijna wekelijks nieuwe teksten van Titus Brandsma 
geplaatst. ‘Nieuw’ in de zin van: opgediept uit de archieven en digitaal beschikbaar 
gesteld. Misschien leuk om te weten voor de Friestaligen onder u: er zijn inmiddels 
ook enkele artikelen in het Fries op de site geplaatst. Jan van der Meer, die vele 
jaren secretaris van het TBM bestuur is geweest, heeft aan de kritische uitgave 
daarvan mee gewerkt. 

De opvolgster van Jan als secretaris van het bestuur: Gerry van der Loop is gisteren na haar lange 
verblijf in het ziekenhuis en zorghotel weer thuisgekomen! 
  
We zijn momenteel met de aanschaf van nieuwe apparatuur bezig om als 
het enigszins kan na Pasen ook bijeenkomsten als van de Bijbelinstuif en 
de lessen Bijbels Hebreeuws online te kunnen aanbieden.  
 
Hiermee heb ik u denk ik weer een beetje bijgepraat over de meest 
vermeldenswaardige dingen van deze week.  
We kijken nog uit naar de nieuwe documentaire over Titus Brandsma 
vrijdag a.s. op www.kerknet.be.  
 
 

Van harte wens ik u allen een goede Goede Week toe.  
 

Marieke Rijpkema  
(beheerder Titus Brandsma Memorial)                 

P.S. Volgende week zal ‘het teken van leven’ niet op vrijdag, maar op 
zondag uitgaan.  

Crucifix geschilderd 
door Piet Ziere, 

te zien in de Titus 
zaal van het TBM. 

 


