Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 23 juli 2021
Beste mensen,
Deze week had ik een journalist aan de telefoon van het Noord Hollands Dagblad. Hij wilde een
artikel maken over Titus Brandsma. Hij vertelde dat de pastoor van de Titus Brandsma parochie in
Amstelveen hem een beetje ‘opgestookt’ had om eens aandacht aan Titus te besteden, nu zijn
heiligverklaring dichtbij komt. Een goede aanleiding zou kunnen
zijn, zijn sterfdag op 26 juli. Daar heeft hij gehoor aan gegeven.
Pastor Eugène Jongerden, met wie ik nog gestudeerd heb in
Amsterdam, had mijn naam doorgegeven.
Het is een mooi artikel geworden. Het is vandaag in de krant
verschenen. Journalist Jan Vriend stuurde me een scan toe. Ter ere
van de sterfdag en gedachtenis van Titus zal ik hem bij dit ‘teken
van leven’
meesturen.
Vandaag waren nog een paar mensen met
Titus Brandsma ‘bezig’. Eerder heb ik u al
eens verteld dat Inigo Bocken van het Titus
Brandsma Instituut bezig is met een boek
over Titus Brandsma, vooral gericht op de
ontwikkeling van zijn denken. Er blijkt een
grote samenhang te zijn in al die
verschillende gebieden waarop Titus
Brandsma actief was, en de manier waarop
hij naar de werkelijkheid keek en daar over
nadacht. Kees Waaijman en Anne-Marie
Bos mogen af en toe stukken van het boek in wording proeflezen en hun reactie geven. Zij zijn
inmiddels heel enthousiast! De planning is dat het boek in 2023 bij het 100-jarig bestaan van de
Radboud Universiteit uit gaat komen.
Maandag 26 juli zal na de psalmviering, dus ca. 19.30 uur door Sanny Bruyns de
vernieuwde Tituswandeling gehouden worden, langs plekken in Nijmegen die een
rol speelden in zijn leven. Om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten (en
of Paul Reehuis mogelijk ook een groepje zal begeleiden) is het misschien wel
prettig als u zich even bij mij aanmeldt (titusbrandsma@karmel.nl).
De kerkelijke gedenkdag voor Titus Brandsma is op 27 juli. Op die dinsdagmorgen
zal Paul Reehuis daar in de Eucharistieviering van 9.00 uur aandacht besteden.
Deze week had ik ook nog het enige nichtje van Titus Brandsma, inmiddels 87 jaar oud, aan de
telefoon (dochter van een zus van Titus). Ze was niet zo lang geleden in Nijmegen geweest en was
speciaal even gaan kijken naar de tegel op de vredesmuur waarbij zij betrokken is geweest. Een
tegel met een Friese tekst van Titus. Ze zei dat ze het zo jammer vond dat de tekst inmiddels zo
moeilijk te lezen was, en ze vroeg zich af of we misschien een groepje mensen bij elkaar zouden
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moeten roepen om de stenen op
te poetsen. U begrijpt dat ik vol
trots kon vertellen dat dat
inmiddels al gebeurd is!
Afgelopen maandag hebben
Harry Faassen, Dorien Dubbers,
de voorzitster van WereldVredesVlam Nijmegen en
ondergetekende nog hard gewerkt om de laatste 30 tegels aan de ‘Karmelmuur’ weer goed
leesbaar te krijgen. We zijn blij dat het ons gelukt is.

De expositiecommissie heeft deze week de titel voor de expositie voor de Advent
en Kersttijd vast gesteld: “Maria in het licht”. Zoals al in een eerder ‘teken van
leven’ vermeld is bent u allen uitgenodigd om iets voor die expositie aan te
leveren. Een tekening, een gedicht, een schilderij, een beeldje, … Een of andere
kunstzinnige uiting die betrekking heeft op (uw geraaktheid door) Maria, de
moeder van Jezus en een formaat heeft dat in het TBM geëxposeerd kan worden.
Het lijkt misschien nog ver weg, maar misschien krijgt u deze zomervakantie wel
inspiratie!
Inmiddels is het zomerrooster van de liturgie ingegaan, wat
betekent dat er tot 5 september ’s avonds om 19.00 uur geen
viering Rond het Evangelie is, maar wel een psalmviering.
Van maandag 1 augustus tot 15 augustus heeft Paul Reehuis
vakantie. Dat heeft tot gevolg dat er in die periode géén
Eucharistievieringen zullen zijn, ’s morgens om 9.00 uur en
zaterdag om 17.00 uur.
Mocht u deze week speciale aandacht aan Titus Brandsma willen besteden dan is
het misschien goed om te weten dat er weer een nieuwe voorraad Titusbeeldjes
beschikbaar is (23 cm hoog, van kunsthars, in bronskleur, bij de receptie te koop
voor € 47,50) en dat we een nieuwe noveenkaars hebben
laten maken, met de afbeelding van Titus Brandsma getekend
door John Dons in kamp Amersfoort, zoals we die kennen uit
de Tituskapel in onze kerk. De noveenkaars kost net als de
andere noveen kaarsen (ze branden 9 dagen) € 5 per stuk.

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