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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
op het feest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel 
 
 
 

Nijmegen, 16 juli 2021  
 

Beste mensen, 
 
Waar we deze week landelijk zijn opgeschrikt door het bericht dat Peter R. de Vries de aanslag op 
zijn leven van vorige week niet heeft overleefd, werden we hier lokaal opgeschrikt door het 

bericht dat Huub van Veghel (69 jr.) vlak bij zijn huis hier in Nijmegen 
door een verkeersongeval om het leven is gekomen. In regenachtig 
weer kwam hij met zijn fiets door een aanrijding met een auto  
ongelukkig ten val. Hij is in het ziekenhuis overleden. 
Al in zijn studententijd in de jaren ’70 was Huub actief betrokken bij de 
studentenkerk en de Eliagemeenschap en nam hij deel aan bijvoorbeeld 
de psalmencursussen. Na een lang beroepsleven als huisarts in 
Tubbergen is hij ongeveer een jaar geleden samen met zijn vrouw 
teruggekomen naar Nijmegen. Al enkele jaren is hij deelnemer aan de 
cursus Bijbels Hebreeuws en de laatste tijd kwam hij ook vaak, zelfs 
vorige week donderdag nog, bij de Bijbelinstuif. We wensen zijn vrouw 
en kinderen, en goede vrienden ook hier in onze gemeenschap, veel 
sterkte toe met dit grote en plotselinge verlies.  

We hebben nog geen officieel bericht ontvangen over zijn uitvaart, maar hebben wel gehoord dat 
dat maandag zal zijn, vanuit de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting.   
 
Vandaag op het feest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel hadden we een extra viering 
‘rond het evangelie’ in onze kerk. Een mooi moment om stil te staan bij de betekenis van Maria in 
ons leven. Titus Brandsma schreef vaak over Maria. Hier als voorbeeld het begin van een lezing 
die hij hield met de titel “Juist begrip van de Maria-verering” (uit 1931):  

Wij allen zijn Maria’s kinderen. Wij verheugen ons in het grote voorrecht, haar onze 
Moeder te mogen noemen, wij gaan er fier op, de eretitel van Maria-kinderen te 
dragen. Maar des te meer gevoelen wij de plicht, van tijd tot tijd ons op dit voorrecht 
te bezinnen, te overwegen, wat dit voor ons betekent, niet slechts opdat dit bewustzijn 
steeds levendig in ons zij, maar tevens opdat wij er de volle waarde van beseffen. 

(De hele tekst is te vinden op www.titusbrandsmateksten.nl/juist-begrip-van-de-maria-vereering/.)  
 
Over Titus Brandsma gesproken, 26 juli aanstaande is het 79 jaar geleden dat 
hij in concentratiekamp Dachau om het leven kwam. Sanny Bruijns zal op die 
maandag, in aansluiting op de avondviering in onze kerk, dus om ongeveer 
19.30 uur met geïnteresseerden de vernieuwde ‘Tituswandeling’ door 
Nijmegen aanbieden. Gezien de 1,5 meter afstand die we van elkaar moeten 
houden is waarschijnlijk 5 mensen al een maximum aantal voor een dergelijk 
wandelgroepje. Maar ook Paul Reehuis zou die avond met een groepje zijn 
Tituswandeling kunnen houden. Voor enkele belangrijke plekken in de 
wandeling zie ook: www.titusbrandsmamemorial.nl/titus-brandsma/titus-wandeling/.  
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In de afgelopen week waren er niet zoveel bijeenkomsten of werk-
zaamheden in en om ons centrum.  
Maandag jl. waren er wel twee jonge mensen in onze kerk, die foto’s 
kwamen maken van het Apostelraam van Jan Toorop.  
Dit raam is namelijk uitgekozen als één van de “50 sleutelwerken van 
de Gelderse kunstgeschiedenis”, een onderdeel van een onderzoek 
naar zeshonderd jaar kunstproductie in relatie tot Gelderland, vanaf de 
middeleeuwen tot heden. Uit een grove inventarisatie zijn vijftig 
sleutelwerken geselecteerd die “van bijzondere kwaliteit zijn en een 
zekere mate van Gelderse zeggingskracht bezitten”. We zijn natuurlijk 
vereerd dat ‘ons raam’ daar bij wordt gerekend. Deze kunstwerken 
zullen beschreven worden en in een digitale omgeving aan het publiek 
worden gepresenteerd. Ik stel me daar een soort tentoonstelling op 
internet bij voor. Daartoe willen ze van alle gekozen kunstwerken 
driedimensionale opnamen maken, wat bij een raam natuurlijk wel 
een uitdaging is. Maandag zijn de mensen die dat gaan doen dus bij het raam een kijkje komen 
nemen. Wanneer de tentoonstelling klaar zal zijn weet ik nog niet. Maar als het zover is zal ik het 
natuurlijk aan u doorgeven. (Zie ook: www.erfgoedgelderland.nl/sleutelwerken-van-gelderland/)  
 
Al moet de een of de ander wel eens afmelden vanwege diverse redenen, toch komen er nog 
steeds elke woensdag enkele mensen helpen om het onkruid rondom de kerk in te dammen.  
Daar zijn we heel blij mee, want het is nog steeds zeer groeizaam weer.  
Het is mooi om te bedenken hoe nog maar ruim 1 jaar geleden heel de tuin rondom de kerk leeg 
gehaald is, er waterslangen gelegd zijn, er opnieuw ingeplant is en het nu zo prachtig groen is. 
 

april/mei 2020: juli 2021: 

 
 

    

Van harte wens ik u weer een goede week toe,   

Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)  


