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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 18 juni 2021  
 

Beste mensen, 
 
Nadat de schilders maandag met de laatste afwerkingen van het 
schilderen van het houtwerk rondom de kerk klaar waren, begon 
deze week het herstel van de pyloon op het kerkplein. Dat 

gebeurde in een aantal stappen.  
Eerst werden de afbeeldingen er in 
een gekleurd soort plastic op geplakt, 
maar dan als een ‘negatief’ 
afbeelding, want daarna werd alles 
zwart gespoten en het plastic er 
afgehaald, waardoor op de pyloon 
zwart over bleef rondom de 
‘plakkers’. Dat had een aantal 
verrassende aanblikken tot gevolg. 
Er is door vier verschillende mensen 
aan gewerkt. In enkele dagen hadden 
ze het voor elkaar. Vanmiddag is het 
helemaal klaar gekomen. 

 
In ons centrum beginnen het aantal bijeenkomsten weer toe te nemen. Zo kwam de redactie van 
het blad Speling weer eens in één ruimte bijeen, nadat ze een aantal keren hun redactievergadering 

‘online’ hebben moeten houden. Als ik het goed begrepen heb, is 
er gewerkt aan het vierde nummer van dit jaar, dat zal gaan over 
“verinnerlijking”.  
Sinds enkele nummers heeft Speling een nieuwe uitgever 
gevonden in Skandalon. De projectleider van deze uitgeverij 

kwam in de vergadering kennismaken met de redactie, en ook de provinciaal van de Karmelieten 
Huub Welzen was een deel van de vergadering aanwezig.   
 

Ook kwam de expositiecommissie bij elkaar deze week. En er is besloten tot het onderwerp van  
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de expositie voor de periode Advent en Kersttijd (december – februari). Het is geworden: 
“Maria”. De samenhang met de kersttijd zal u niet ontgaan. Maria als de moeder van Jezus. Het 
mag dus gaan over kersttaferelen, maar ook hele andere expressies die samenhangen met deze 
bijzondere vrouw, die al zoveel eeuwen lang mensen tot inspiratie en troost is.  

Bij deze nodigen wij u allen uit om deel te nemen aan die expositie, 
om iets te maken of iets te zoeken in wat u zelf eerder al eens gemaakt 
heeft, en voor u iets tot uitdrukking brengt van wat u treft in Maria. 
Dat mag een tekening zijn, een schilderij, een beeldje, een gedicht of 
welke creatieve uiting dan ook, die in ons centrum getoond zou 
kunnen worden. 
We zijn misschien wat vroeg met deze uitnodiging, maar we dachten 

dat het misschien wel een leuke activiteit zou kunnen zijn voor de zomervakantie, om eens de 
gedachten te laten gaan over Maria en haar (mogelijke) betekenis in ons leven, en daar 
uitdrukking aan te geven. In het najaar zullen we u laten weten hoe u zich kunt aanmelden, 
wanneer u uw kunstwerk kunt inleveren en dergelijke. Maar als u zich nu al wilt melden (bij 
Agnes Linssen, Piet Ziere of mij) dan mag dat natuurlijk ook.  
 
Een andere bijzondere activiteit die in voorbereiding is, is een nieuwe Tituswandeling. Paul 
Reehuis heeft in de loop der jaren regelmatig ‘Tituswandelingen’ met mensen gelopen, en ook op 
onze website is een wandeling te zien met de belangrijkste plekken in de stad die samenhangen 
met Titus Brandsma. Zie: www.titusbrandsmamemorial.nl/titus-brandsma/titus-wandeling/.  
Jack Balhan heeft van de route zelfs 
een filmpje gemaakt, die daar te zien is.  
Sanny Bruijns is de laatste weken 
volop bezig met de voorbereiding van 
deze vernieuwde wandeling. Sommige 
mensen hebben al ‘proef gelopen’ met 
haar. Ze wil deze wandeling deze 
zomer gaan aanbieden aan bekenden 
rondom het TBM, maar ook aan 
bijvoorbeeld toeristen in de stad. In het 
volgende ‘teken van leven’ hopen we u 
data te kunnen melden, wanneer er mee 
gelopen kan worden. 

 
 
Komende week ga ik een weekje vakantie houden (nu de retraite te 
voet verplaatst is naar eind augustus). Dat betekent dat de receptie 
grotendeels dicht zal zijn en er volgende week géén ‘teken van leven’ 
uit zal komen.  
 
Van harte wens ik u een goede week toe, 

Marieke Rijpkema 
(beheerder Titus Brandsma Memorial)  
 
 

 
De Titus-pyloon staat 
er weer prachtig bij!  

De Titustuin mooi groen. 


