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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 9 juli 2021  
 

Beste mensen, 
 
Gisteren was er een bijzondere werkdag, hier in het TBM. De bestuursleden van het Titus 
Brandsma Memorial hadden en dag belegd om de tegels met teksten op de Vredesmuur en de 
Karmelmuur weer fris en leesbaar te maken. Ook drie echtgenotes kwamen mee.  

 

De tegels, door weer en wind verbleekt, werden met een door onze 
voorzitter Harry Faassen bedachte procedure ingevet met vaseline, daarna 

bespoten met zilververf, waarna de 
verf op de tegel er vanwege de vaseline 
weer vanaf geschraapt kon worden, en 
de verf in de letters bleef zitten. Soms 
moest de tegel daarna nog een beetje 
bijgewerkt worden. Bewerkelijk, maar 
het is een goede procedure gebleken, 
want de meeste teksten zijn weer goed 
leesbaar geworden.  

Het verschil tussen ‘voor’ en ‘na’ 
is goed zichtbaar: 

 
Soms werd  
een tegel nog 
wat na-
bewerkt   
zodat uit-
eindelijk 
iedereen  
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er heel tevreden mee was! 

Een kop lekkere zelfgemaakte soep 
completeerde deze gezellig dag. 

 
Veel dank voor deze extra inzet! 
 

Eerder deze week waren er nog een paar professionele werkers geweest die hoog op de kerk een 
reparatie aan een dakgoot hadden verricht en enkele afvoeren van het dak naar de dakgoot hadden 
verlengd, omdat hier en daar het 
regenwater zo spetterde dat de 
voegen eruit gespetterd werden.    

 
Een van de 
loodgieters 
stuurde mij 
een mooie 
foto van het 
uitzicht vanaf 
ons kerkdak.  
 

 

Voor de Karmelfamilie zijn er in de maand juli enkele belangrijke feest- en gedenkdagen.  
Op 16 juli wordt het feest gevierd van ‘Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel’, vaak kortweg 
‘Karmelfeest’ genoemd. Ik beschouw dat een beetje als de verjaardag van de Karmel. Er is niet 
een bepaalde dag als ‘geboortedag’ van de Karmel aan te wijzen. De brief van bisschop Albertus 
aan de monniken op de berg Karmel, die hun levenswijze beschreef en bevestigde, en zo tot een 
erkende religieuze levenswijze maakte, heeft geen precieze datum. Het zal ongeveer het jaar 1208 

geweest zijn. 
Bovendien waren er toen feitelijk dus al ‘Karmelieten’, 
mensen die zich in navolging van de profeet Elia op de 
berg Karmel (in Israël) terugtrokken om in stilte de 
aanwezigheid van God te zoeken. 
De datum van 16 juli hangt samen met een verschijning 
die een Karmeliet in Engeland, genaamd Simon Stock, 
in de nacht van 15 op 16 juli 1251 van Maria kreeg 
waarbij zij een speciale bescherming toezegde aan ieder 
die zich aan haar toewijdt en als teken daarvan een 
speciaal scapulier draagt. (Oorspronkelijk een 
schouderkleed, later ook wel in de vorm van een 
medaille.) 

Op vrijdag 16 juli houden we in onze kerk om 19.00 uur een extra viering Rond het Evangelie. 
Ieder is daarbij welkom. Wel graag even aanmelden van te voren via: titusbrandsma@karmel.nl. 
Na afloop kunnen we u helaas nog geen kopje koffie aanbieden.  

Andere bijzonder Karmel(feest)dagen in juli zijn: 20 juli – de profeet Elia; 26 juli sterfdag van 
Titus Brandsma, 27 juli zijn kerkelijke gedachtenis; 28 juli – Joannes Soreth, de oprichter van de 
eerste Karmelietessen kloosters. 
 

Van harte wens ik u weer een goede week toe,  Marieke Rijpkema (beheerder TBM)  

 
Bisschop Albertus biedt de Karmelieten,  
bij de bron van Elia op de berg Karmel,  
zijn brief / hun leefregel aan.  


