Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 9 april 2021
Beste mensen,
In deze week na Pasen is ook de gang in het Titus Brandsma Memorial wat opnieuw tot leven
gekomen, doordat we een nieuwe expositie hebben opgehangen. Nadat we vorige week de
uitvergrootte foto’s al hadden ingelijst hebben we deze week met deze foto’s (gemaakt door
ondergetekende) de reproducties van de kruiswegstaties van
Albert Servaes vervangen met afbeeldingen van uitbottende
blaadjes en bloemen.

De schilderijen van Piet Ziere zijn blijven hangen in de Titus- en Vincentiuszaal.
Opvallend in de afgelopen twee weken is geweest de aandacht die er voor Titus Brandsma
geweest is in de media. Woensdag hadden we zelfs twee programmamakers van Kruispunt tv
(KRO-NCRV) op bezoek. Dat was best spannend. Ik ben als beheerder van het Titus Brandsma
Memorial geïnterviewd, en er zijn veel opnames gemaakt in en om de kerk. Zeker ook voor de
Tituskapel in onze kerk hadden ze veel aandacht.

Nadat ze de ochtend bij ons zijn geweest zijn ze door gereisd naar het Karmelklooster en het Titus
Brandsma archief in Boxmeer. Ook zullen zij ten behoeve van hun reportage nog contact
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opnemen met kamp Amersfoort (waar Titus Brandsma voor zijn deportatie
naar concentratiekamp Dachau ook een week of zeven verbleven heeft) en
een familielid van hem in Friesland. De hele reportage zal ongeveer 25
minuten gaan duren en worden uitgezonden op 3 mei a.s. (de uitzending
begint gewoonlijk om 22.50 uur op NPO 2, en kan later worden terug
gezien via uitzending gemist).
Mocht u nog meer over Titus Brandsma willen zien, horen of lezen:
-

Chris Fictoor (musicus en geassocieerd aan de Karmelorde) sprak over
Titus Brandsma op 21 maart in het geloofsgesprek, voorafgaand aan de
Eucharistieviering op zondagmorgen op NPO 2. Het is terug te zien op:
www.npostart.nl/geloofsgesprek/21-03-2021/KN_1725087.

-

Marika Meijer (die vele jaren deel uitmaakte van de Eliagemeenschap
en een aantal jaren geleden naar het hoge noorden
verhuisde) sprak in een vlog voor de oecumenische
basisgemeenschap in Groningen een veertigdagentijd
meditatie uit, waarbij ze zowel het dorpskerkje van
Oosterwijtwerd laat zien, als vertelt over het levensverhaal
van Titus Brandsma. Het is te zien via YouYube:
www.youtube.com/watch?v=8nuUXmyrEK0&list=PLms
xP2uuHH8BenMogp1HpcSDY5lFFGKG5&t=7s

-

In het programma Roderick zoekt licht van 3 april jl.
had pastor Roderick ook veel aandacht voor Titus
Brandsma in de aflevering die ging over de
bedevaartsplaats voor Bonifatius in Dokkum
(Friesland), die mede door Titus Brandsma tot stand
gekomen is. Het is terug te zien op:
www.uitzendinggemist.net/aflevering/549608/Roderick_Zoekt_Licht.html

-

In Oss en omgeving is in de afgelopen week veel aandacht besteed aan het 100 jarig bestaan
van de bibliotheek, die er op initiatief van Titus Brandsma gekomen is.
(Titus woonde in Oss, voor hij hoogleraar werd in Nijmegen.) Daarover
zijn een aantal krantenberichten verschenen, maar ook een heel
interessante podcast (een terug te luisteren radio programma), waarin ook
Inigo Bocken (wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma
Instituut, die o.a. schrijft aan een intellectuele biografie over Titus Brandsma) een groot
aandeel heeft. Het is te beluisteren op:
https://anchor.fm/nobb-oss/episodes/Titus--de-goede-voorouder-eta2cr

-

En u weet inmiddels al van de korte documentaire op www.kerknet.be (of op YouTube:
www.youtube.com/watch?v=EhiK3zpDSz4&t=3s), waar ik inmiddels al de nodige
enthousiaste reacties over ontvangen heb.

Dit soort berichten krijgen ook een plek op onze website, onder Titus in de media. Dus mocht u
een goede tip hebben voor een leuk programma of artikel waar Titus Brandsma in voor komt, dan
horen we dat graag en kunnen wij het weer doorgeven via de site of het ‘teken van leven’.
Een leuk nieuwtje over komende week is dat er begonnen gaat worden met online bijeenkomsten
voor Bijbels Hebreeuws (deze week woensdagavond de gevorderden en volgende week de
beginnersgroep) en de Bijbel instuif op donderdagmorgen. Beide activiteiten o.l.v. Paul Reehuis.
Van harte wens ik u allen weer een goede week toe.
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