Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 11 juni 2021
Beste mensen,
In de afgelopen weken is er in en om de kerk weer hard gewerkt. De schilders zijn nu bijna klaar
met hun werk. De deuren zitten weer prachtig in de verf en in
de lak, de stukjes hout langs de randen van de kerk die verrot
waren zijn hersteld, al het hout heeft weer een mooie
opknapbeurt gekregen.

Gisteren zijn ook de poorten weer teruggekomen. Ook die zijn weer prachtig geschilderd. De
‘gouden’ kroontjes staan nog glimmender
bovenop dan voorheen. Het was een hele
klus om de poorten goed op hun plaats te
krijgen, want ze blijken erg zwaar te zijn.
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Verder zijn inmiddels alle afbeeldingen van Titus Brandsma
(buitenkant) en zijn handschrift (binnenkant) van de pyloon
afgespoten, en staat de roestvrijstalen mal nu kaal te blinken
in de zon.

Ook in de tuin wordt wekelijks
hard gewerkt, want het onkruid groeit hard.
En onze voorzitter Harry Faassen heeft een
begin gemaakt met het opfrissen van de tegels
op de muren rond het plein. Het door hem
bedachte procedé om de tegels weer donkerder
en de letters lichter te krijgen, zodat ze weer
goed leesbaar zijn, lijkt goed te werken.
De tekst
over de

vredesvlam is nu weer heel duidelijk.
Over een paar weken gaan enkele bestuursleden
en een aantal andere vrijwilligers de rest van de
tegels te lijf.
Vorige week kwam het bericht binnen dat we de ‘retraite te voet’ kunnen verplaatsen van juni
naar augustus. Deze bezinningsweek met veel stilte en dagelijkse wandelingen in de Ardennen
stond gepland voor 20 – 27 juni, maar dat was met het oog op de Coronamaatregelen nog te
vroeg. Het pelgrimshuis, net over de grens in Frankrijk, kan ons ontvangen van 22 – 29 augustus.
Daar zijn we heel blij mee. Op de website staat meer informatie over de week:
www.titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/. De groep is nog niet vol, dus als u
interesse heeft, laat het mij dan weten.
Ondertussen beginnen de plannen voor het nieuwe werkjaar weer te
borrelen, alsof we met elkaar uit een soort winterslaap aan het ontwaken
zijn. Zoals ik in het vorige ‘teken van leven’ al meldde zijn de data
vastgesteld voor de jaarcursus: ‘Biddend leven – in de ruimte van de
psalmen’. Dat gaat om 10 bijeenkomsten op vrijdag van 16 – 19.30 uur,
verspreid over het jaar. In elke bijeenkomst staat één psalm centraal, die
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door een inleider wordt toegelicht, waar samen met Ad de Keyzer en Kees Waaijman wordt
nagedacht over de spiritualiteit van het bidden van de psalmen, we samen de psalm bidden in de
vorm van een psalmviering, en waarin ruimte is om in stilte of in gesprek met elkaar de ervaring
van het luisteren naar en bidden van de psalm nog wat te verdiepen.
Op de programmapagina van de website (zoals hierboven al vermeld) staan de data en hoe u zich
kunt aanmelden.
Ook wordt er al nagedacht over bijeenkomsten over:
- de Karmelregel
- meditatief zingen
- mystieke tekst lezing
- Signalen van Spiritualiteit
- mystiek in de ruimte van de psalmen
Via het ‘teken van leven’ en de website houden we u op de hoogte als er over
de data en de nadere invulling wat meer te vertellen valt.
En als vanzelfsprekend zullen de wekelijkse bijeenkomsten van de
‘bijbelinstuif’ en de tweewekelijkse cursussen ‘Bijbels Hebreeuws’ ook in het
nieuwe seizoen weer van start gaan.

Gekalligrafeerde
Karmelregel

Allerlei groepen en commissies laten ook weer van zich horen met de vraag of ze weer in het
TBM bijeen kunnen komen. Dat is inmiddels weer mogelijk in kleine aantallen en op 1,5 meter
afstand en hopelijk vanaf september ook weer met wat meer en wat dichter bij elkaar!
De expositiecommissie is bezig met de planning voor de exposities in het nieuwe werkjaar, en
gaat waarschijnlijk voor de expositie in de Advent- en Kersttijd weer een beroep doen op de
artistieke talenten van mensen rondom het TBM (mensen zoals u als ‘teken van leven’ lezer, u
bent gewaarschuwd
).
De Stichting Vrienden van Titus Brandsma heeft weer een
‘vriendenkrant’ uit doen gaan. Een mooi blad met actualiteit en
achtergronden over Titus Brandsma en mensen die door hem
geïnspireerd worden. Het wordt gratis toegestuurd aan ieder die (voor
slechts € 10) donateur wordt van de Stichting Vrienden van Titus.
Op onze website staat meer informatie over de stichting, donateur
worden én is ook een pdf bestand van deze ‘vriendenkrant’ te lezen,
evenals eerdere afleveringen: www.titusbrandsmamemorial.nl/titus-brandsma/vriend-worden/.
Als u de Friese documentaire over Titus Brandsma (uit 2008) die onlangs werd uitgezonden nog
wilt zien is dat mogelijk via:
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/554967/Fryslan_Dok.html#.
Graag geef ik u nog de hartelijke groeten door van Maria en Alexander
(Sasha). Zij zijn na een verblijf van een paar jaar hier in Nijmegen (toen
ze graag hier in de vieringen kwamen; waar ze in de aflevering van
Speling 2019-4 nog een mooi artikel over schreven) in februari vorig jaar
weer teruggekeerd naar Moskou. Maria schrijft: :
“Everything is going well in Moscow, thank you. Sasha and I are busy
giving private lessons of French and English. We both pass our
greetings to all our friends from TBM!”
Foto feb.20 in TBM

Van harte wens ik u een goede week,
Marieke Rijpkema,
beheerder Titus Brandsma Memorial.
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