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VOORWOORD 
 
 
Terugblik over 2020, door Harry Faassen 
Als opvolger van Falco Thuis, die meer dan 20 jaar vol bezieling leiding heeft gegeven aan het bestuur 
van het Titus Brandsma Memorial, mag ik proberen zijn werk voort te zetten. 
Bij mijn aantreden als voorzitter, mocht ik aansluiten bij een enthousiaste groep mensen, die in 
allerlei functies, van bestuurslid tot kerkwacht of onkruidwieder in de tuin,  zich als vrijwilligers 
inzetten voor het TBM. En ik moet zeggen dat dit erg aanstekelijk werkt! 
Allemaal mensen die een stukje bezieling van Titus mee hebben gekregen en dit op allerlei manieren 
naar hun talenten uitdragen.  
Bij het terugkijken over dit bijzondere jaar 2020 is grote dankbaarheid op zijn plaats. Ondanks alle 
perikelen en beperkingen die de coronapandemie met zich mee heeft gebracht, is het Titus 
Brandsma Memorial in gezonde toestand door het jaar heen gekomen. Natuurlijk heeft het vele 
aanpassingen gevergd om steeds weer de laatste regels toe te passen, maar dankzij eenieders 
flexibiliteit en medewerking, zijn de activiteiten die konden en mochten, doorgegaan. 
Afgelopen jaar is met name rondom de kerk veel gebeurd. Het bevloeiingssysteem heeft er voor 
gezorgd dat de nieuwe aanplant meteen is gaan groeien, waardoor de tuin er weer prachtig uitziet. 
Dat vereiste wel een extra inspanning van de vrijwilligers om het onkruid de baas te blijven. Maar 
met een aantal extra handen, is dat ook gelukt. 
Ook aan het mooie plein vóór de kerk, waar de vredesvlam brandt, omgeven door de muur met 
vredesteksten, is en wordt het nodige werk verricht. Daar staat ook de opgerichte zuil,  herinnerend 
aan de schoorstenen van Dachau, die het gezicht en het geschrift van de martelaar Titus Brandsma 
overeind houdt. Deze pyloon wordt in 2021 van een compleet nieuwe bedrukking voorzien. 
De beheerder van het TBM, Marieke Rijpkema, heeft zich ook enorm ingespannen om de vieringen in 
de kerk en de bijeenkomsten in het bezinningscentrum, ondanks de beperkingen, zoveel mogelijk 
door te laten gaan. Het onderstaande activiteitenoverzicht moge daar getuige van zijn.  
Graag wil ik bij de presentatie van dit jaarverslag, waarbij ook gevoegd de verslagen van beheer en 
financiën, namens het bestuur van de stichting Titus Brandsma Memorial, onze grote dank brengen 
aan de vele vrienden, weldoeners en vrijwilligers, die op deze wijze de gedachtenis en het 
gedachtegoed van Titus Brandsma in stand houden.  
 
Harry Faassen,  voorzitter 
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1. Titus Brandsma gedachteniskerk 
 
Openstelling 
Ook in dit jaar van Coronapandemie is het ons gelukt om de kerk iedere dag van 10.00 tot 16.00 uur 
open te stellen, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, die als kerkwacht gastvrijheid verlenen en een 
oogje in het zeil houden.  
Veel mensen lopen even binnen om de weldaad van de stilte te ervaren, een kaarsje aan te steken, 
hun zorgen met Titus of met Maria te delen, wat te bidden of zich te bezinnen, of om wat rond te 
kijken.  
 
Titusdevotie 
Titus Brandsma blijft voor veel mensen een bron van steun en van bezieling. Dagelijks bezoeken 
mensen de speciale kapel in de kerk en schrijven desgewenst hun gebedsintenties in een boek dat voor 
dit doel aanwezig is. Zij maken een rondgang door de kerk langs de panelen waarop het leven van Titus 
Brandsma verbeeld is en de vitrines waarin herinneringsobjecten tentoongesteld zijn.  

Een speciaal moment was dit jaar dat eind november het bericht doorkwam dat een medische 
commissie van het Vaticaan de genezing van een pater Karmeliet in Amerika, die dankzij de voorspraak 
van Titus Brandsma zou zijn gebeurd, benoemd heeft als: “uit wetenschappelijk oogpunt 
onverklaarbaar”. Hiermee is de heiligverklaring van Titus Brandsma een grote stap dichterbij gekomen. 
Zie het nieuwsbericht op de website: www.titusbrandsmamemorial.nl/heiligverklaring-een-stap-
dichterbij/.  
 
Liturgie 
Slechts enkele maanden hebben we in dit Coronajaar onze gebruikelijke liturgievieringen kunnen 
aanhouden: 
 

maandag t/m vrijdag  08.00 uur  psalmviering  

dinsdag, woensdag,  
donderdag en zaterdag  

09.00 uur  eucharistieviering met  
gedachtenis van Titus Brandsma  

maandag t/m vrijdag  12.30 uur  stilteviering  

maandag t/m 
donderdag  

19.00 uur  viering rond het evangelie 

zaterdag  12.30 uur  
17.00 uur  

viering rond de karmelregel 
eucharistieviering  

zondag  10.30 uur  viering rond het evangelie  

 
In de periode van 16 maart t/m 14 juni en vanaf 18 december tot in het nieuwe jaar 2021, zijn er 
vanwege de landelijke lockdown helemaal geen vieringen in de kerk geweest.  
In de periode van 15 juni tot 18 december waren er vieringen in aangepaste vorm. De stoelen zijn op 
veilige 1,5 m. afstand van elkaar geplaatst, er is een looprichting aangegeven en in de vieringen was 
geen samenzang.  
De psalmviering ’s morgens is komen te vervallen evenals de wekelijkse Karmelregelviering. De 
psalmviering is wel vanaf maart wekelijks online beschikbaar gesteld om thuis bij mee te bidden.  
In de vieringen rond het Evangelie werd geen communie uitgereikt. In de kleinschalige 
Eucharistievieringen is een veilige manier om communie uit te reiken gepraktiseerd. 
Voor alle vieringen vanaf 15 juni werd aanmelding vooraf of ten minste registratie noodzakelijk. 
 
2. Bezinningsaanbod 
Als Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit biedt het Titus Brandsma Memorial naast dagelijkse 
gastvrijheid en liturgie een gevarieerd aanbod voor bezinning, vorming en scholing: in gespreks-
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groepen, cursussen en lezingen, aansluitend bij levensthema’s, de Schrift en de mystieke traditie, 
steeds met het oog op concrete geleefde spiritualiteit. Geïnspireerd door Titus Brandsma is er ruimte 
voor ieder die zoekt naar zin en verdieping, naar dragende Grond, in het leven van alledag.  
Vanwege de maatregelen met het oog op Corona zijn veel van onze bezinningsactiviteiten dit jaar 
niet of slechts gedeeltelijk doorgegaan.  
 
Jaarcursussen 

 Biddend leven – in de ruimte van de psalmen; 10 bijeenkomsten van september – mei. 
In het voorjaar van 2020 zijn drie bijeenkomsten afgelast. 
In het najaar van 2020 is geen nieuwe jaarcursus begonnen. 

 Karmelregelgroep; 8 bijeenkomsten van september – mei. 
In het voorjaar van 2020 zijn de laatste twee bijeenkomsten afgelast. 
In het najaar van 2020 gingen een voortgaande én een nieuwe groep van start. Van beide zijn 
enkel twee bijeenkomsten doorgegaan. 

 Leesgroep Speling; 1 bijeenkomst per kwartaal. Dit jaar hebben er twee bijeenkomsten plaats 
kunnen vinden. 

 Bijbels Hebreeuws; elke 14 dagen van september t/m juni. Een beginnersgroep en een 
gevorderden groep. Van maart t/m juni zijn er geen bijeenkomsten geweest. 

 Bijbel instuif; elke donderdagmorgen van september t/m juni. Tijdens de lockdown periodes 
waren er geen bijeenkomsten. 
 

Signalen van Spiritualiteit 
Drie keer per jaar is er een serie avonden onder de titel ‘Signalen van Spiritualiteit’. Rondom een 
bepaalde thematiek spreken mensen over wat hen bezielt en gaande houdt op de geestelijke weg. 
In de Veertigdagentijd (6x) sluit de thematiek aan bij deze tijd van het jaar, en worden de ‘Signalen van 
Spiritualiteit’ vooral gezocht in diverse kunstvormen.  
Aan het begin van het nieuwe cursusseizoen (september/oktober 5x) wordt gekozen voor een thema 
ontleend aan het kwartaalblad Speling van het voorgaande jaar.  
In de Advent (4x) sluit het thema van de cyclus aan bij deze bijzondere tijd van het jaar, en staan er 
vaak mystieke teksten centraal.  
Gewoonlijk is er per avond een inleiding door een spreker en gesprek met elkaar. Er is een werkgroep 
die de avonden voorbereid.  
Soms wordt een extra avond ‘Signalen van Spiritualiteit’ belegd, bijvoorbeeld naar aanleiding van een 
expositie.  

 Veertigdagentijd. Thema: Sta op. Als sprekers waren gevraagd: Anne-Marie Bos, Remco Vogel, 
Daan van Speybroeck, Marieke Rijpkema, Ad de Keyzer, Hettie Berflo. 

 Vanwege de Coronapandemie konden alleen de eerste twee bijeenkomsten doorgaan. 
 September. Deze serie is vanwege de Coronapandemie niet doorgegaan. 
 Advent. Gepland stonden vier avonden rond teksten van Dietrich Bonhoeffer, met als sprekers: 

Kees Waaijman, Paul Reehuis, Marieke Rijpkema, Greetje Feenstra. 
 Vanwege de Coronapandemie is deze serie niet doorgegaan. 

 
Losse cursussen 
In de loop van het jaar zijn er cursussen die per serie of soms ook per bijeenkomst gevolgd kunnen 
worden. In 2020 waren dat alleen: 

 Mystiek in de Psalmen, 3 bijeenkomsten door het jaar. Vanwege Corona is slechts één 
bijeenkomst door gegaan. 

 Lectio Divina van het Mattheüs evangelie; 4 bijeenkomsten in februari 2020. 
 In de leerschool van Titus Brandsma, met als thema: Levende geschiedenis van de Karmel; in 

het voorjaar (van februari – juni) stonden vijf bijeenkomsten gepland. Alleen de eerste is 
doorgegaan. 
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Retraite te voet: Geraakt in stilte 
Jaarlijks wordt een stille retraite georganiseerd in de Ardennen, waarin dagelijks gewandeld wordt. 
Het is een samenwerking tussen het Titus Brandsma Memorial en Tactum (laat inspiratie werken). 
Deze stond gepland voor 21 – 28 juni, maar kon vanwege de Corona maatregelen niet doorgaan.   
 

3. Exposities 
In het Titus Brandsma Memorial is in het bezinningscentrum gelegenheid om in de gang en de zalen 
te exposeren. Een expositie commissie nodigt elke paar maanden een kunstenaar uit om te 
exposeren, of hangt werken uit eigen bezit op. Meestal blijft een expositie 2 à 3 maanden hangen. 
Vaak wordt aangesloten bij de tijd van het kerkelijk jaar, zoals de Advent en Kersttijd en de 
Veertigdagentijd. De exposerende kunstenaars (meestal uit de omgeving van het TBM) waren in dit 
jaar: 

 Advent 2019 – februari 2020: een twintigtal verschillende kunstenaars, geïnspireerd door het 
thema: ‘doorbrekend licht’ 

 Vanaf 25 februari (vanwege de corona lockdown blijven hangen tot 22 juli): schilderijen van 
Paul Reehuis (kruisweg) 

 Vanaf 25 februari (vanwege de corona lockdown blijven hangen tot 4 september): schilderijen 
van Paul Reehuis (gezichten) en Annemiek Kipping (tekeningen bij de Klaagliederen) 

 Van 22 juli – 4 september: Agnes Linssen met diverse schilderijen (abstract en vogels) 
 Van 4 september tot 26 november een gezamenlijke tentoonstelling van Anne-Riet de Boer en 

Ineke Teunissen (respectievelijk van schilderijen en foto’s) met als thema: ‘In het licht van 
stilte’ 

 Advent 2020: Jeltje Hoogenkamp, schilderijen n.a.v. gedichten van Dietrich Bonhoeffer; Joos 
Streefkerk met Ethiopische ikonen en mandala-achtige tekeningen.  

 
Dit jaar is er ook een expositie geweest in de Titus Brandsma gedachteniskerk, bij gelegenheid van het 
10 jarig jubileum van het ‘festival der kunsten’ in de wijk Bottendaal, waarin het TBM gelegen is. 

 Van 3 oktober – 8 november hebben Piet Jetten en Bob Lejeune respectievelijk hun 6 panelen 
(van 1,40 x 2,00 meter) in gemengde techniek en 8 keramische werken tentoongesteld 
 

4. Pastoraat, diakonaat en geestelijke begeleiding 
Allerlei mensen kloppen bij het TBM aan met levens- en geloofsvragen of met problemen rond 
dakloosheid, illegaal verblijf in Nederland, financiële moeilijkheden en dergelijke. Pater Paul Reehuis 
o.carm. die aan het Titus Brandsma Memorial verbonden is als pastor staat velen van hen te woord 
en probeert hen waar mogelijk te helpen. Ook gaat hij op bezoek bij mensen in hun thuissituatie 
wanneer ze daarom vragen.  
Soms volgen er uit zijn pastorale contacten speciale liturgievieringen zoals uitvaarten, doopvieringen, 
toetredingen tot de RK kerk, ziekenzalving e.d.  
Diverse mensen in en rond het Titus Brandsma Memorial zijn opgeleid tot geestelijk begeleider en 
voeren regelmatig gesprekken in  het TBM om mensen op hun geestelijke weg te begeleiden.  

 

5. Gebruik en verhuur 
In het bezinningscentrum komen allerlei mensen bijeen voor bezinning, vergaderingen en andere 
samenkomsten. We kunnen die onderscheiden in: 
a. Zelfstandige met het Titus Brandsma Memorial verbonden bezinningsgroepen 

 verschillende bijbel- en gespreksgroepjes 
 samenkomsten van de Eliagemeenschap 
 leden van Karmelbeweging regio Nijmegen 
 twee Karmelregelgroepen 
 leesgroepje ‘Titus’  
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Vanwege de Coronapandemie zijn veel van de reguliere bijeenkomsten van deze groepen dit jaar niet 
doorgegaan.  

 
b. Vergaderingen en bijeenkomsten van met het Titus Brandsma Memorial en de Karmel verbonden 

groepen, zoals 
 het bestuur van het TBM 
 de stuurgroep en de werkgroep van de Eliagemeenschap 
 vrijwilligers van de expositie commissie, de websitecommissie, de tuingroep, of de 

kerkwachtengroep 
 het bestuur van de stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit 
 werkoverleg Ad de Keyzer en Kees Waaijman 
 het bestuur van de stichting Vrienden van Titus Brandsma 
 Algemeen en Dagelijks bestuur van de Karmelprovincie 
 allerlei commissies en werkgroepen van de Karmelprovincie en de Karmelfamilie 
 landelijke bijeenkomsten van de Karmelprovincie, Karmelbeweging, Geassocieerden, en de 

Karmelfamilie 
 het Titus Brandsma Instituut 
 het Nijmeegs Byzantijns koor 
 de WereldVredesVlam groep 
 allerlei onderling overleg 
 

c. Verhuur 
De zalen en spreekkamers van het bezinningscentrum zijn voor derden te huur. 
Deze groepen en organisaties hebben daar in 2020 gebruik van gemaakt: 
 Alzheimer Nederland, regio Nijmegen 
 coördinatiegroep Monastic Pastoral Care 
 cursus beeldcoaching V&F 
 Buddyzorg Nijmegen 
 christelijke meditatie 
 Ieder talent telt 
 Inspiratiegroep: zin vinden in verlies 
 Netwerk Katholieke Vrouwen 
 Sobrietas 
 Tactum 
 Talis (met als thema: Moderne Devotie) 
 Victorr (met als thema: hoogegevoeligheid) 
 Vincent de Paul centrum 
 een Vereniging van Eigenaren 
 Vrije Academie (met de cursussen: Introductie kunst; Kunst kijken; Filosofie; Filosofie voor het 

dagelijks leven. Deze cursussen stonden gepland voor 10 bijeenkomsten per cursus, maar 
vanwege Corona zijn allerlei bijeenkomsten vervallen) 

 
Ook het kerkgebouw is te huur voor concerten, symposia, liturgievieringen e.d.  
Diverse geplande concerten zijn dit jaar vanwege Corona niet doorgegaan.  
In 2020 is de kerk alleen verhuurd geweest voor: 
 een generale repetitie van alle onderbouw klassen van het Karel de Grote college 
 enkele uitvaarten 

 
6. Bijzondere activiteiten en contacten 
a. WereldVredesVlam 

Op het plein voor de Titus Brandsma gedachteniskerk brandt sinds 2010 de WereldVredesVlam. 
De WereldVredesVlam Nijmegen organiseert maandelijks op de eerste donderdag van de 



 7 

maand, ’s avonds om 20.00 uur een openbare wake bij de Vredesvlam. Daarna wordt gewoonlijk 
koffie en thee gedronken en nagepraat in één van de zalen van het TBM. De wakes zijn dit jaar 
grotendeels doorgegaan, maar er werd vanwege de Corona vaak niet gezamenlijk koffie en thee 
gedronken. 

b. Nijmeegs Byzantijns Koor. Al jarenlang repeteert het Nijmeegs Byzantijns Koor op maandag-
middag in de Titus Brandsma gedachteniskerk, en wordt er maandelijks op de tweede zaterdag 
van de maand een Byzantijnse viering gehouden in de kerk, waarbij het NBK zingt. Na die viering 
wordt dan door de leden van het koor met elkaar een kopje koffie/thee gedronken in één van de 
zalen van het TBM. Na half maart hebben er dit jaar geen koorrepetities en Byzantijnse 
vieringen meer plaatsgevonden, vanwege het besmettingsgevaar door het Coronavirus. 

c. Anahatha Yoga. Sinds enkele jaren hebben we goede contacten met de mensen van deze 
yogaschool. Ze maken gebruik van de zolderruimte boven de sacristie van de kerk.  

d. Kranslegging 4 mei. Jaarlijks legt het TBM samen met het Titus Brandsma Instituut bij de 
gemeentelijke dodenherdenking op 4 mei even na 20.00 uur een krans. Dit jaar waren we 
vanwege Corona niet in de gelegenheid om zelf de krans te leggen, maar we hebben wel een 
krans bijgedragen. De gemeente heeft de krans gelegd. Ook hebben we vóór 20 uur de klokken 
geluid. 

e. Herdenking bombardement. Ook dit jaar hebben we op 22 februari, bij de herdenking van het 
bombardement op Nijmegen in 1944 om ca. 13.30 uur op verzoek van de gemeente de kerk-
klokken geluid.  

f. Open Monumentendagen. Jaarlijks doet het TBM mee met de nationale Open Monumenten-
dagen in het tweede weekend van september. Vanwege de coronapandemie zijn die in 2020 
fysiek niet doorgegaan. Wel hebben we online deelgenomen, met een verwijzing naar onze 
website en de video over het Apostelraam van Jan Toorop in het bijzonder. Nu te vinden op: 
www.titusbrandsmamemorial.nl/bezoek/rondje-in-de-kerk/#apostelraam.   

g. Coming out day. Evenals vorig jaar hebben we dit jaar aan deze internationale dag deelgenomen 
door de regenboogvlag uit te hangen op 11 oktober. Zo wordt extra aandacht gegeven aan het 
feit dat iedereen (van welke geaardheid dan ook) zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd 
en (sociaal) veilig moet kunnen voelen.  

 

7. Public Relations 
a. Eigen communicatie 
 Nieuwe website. Dit jaar is er door een kleine werkgroep hard gewerkt aan de vernieuwing 

van de website: www.titusbrandsmamemorial.nl. De nieuwe website is gelanceerd op 3 
november 2020.  
Behalve een gemoderniseerde en meer overzichtelijke aanblik, met de informatie over het 
cursus aanbod en de vieringen, is deze nu ‘responsive’ (past zich aan aan de diverse 
schermgroottes), is er een nieuwspagina, is er informatie over Titus Brandsma, zijn er pagina’s 
over wat er zoal in en om de kerk te zien is, kan er gereageerd worden op berichten etc. etc. 
De website is nu nog alleen in het Nederlands, maar de voorbereidingen worden getroffen om 
ook een Engelstalige versie te maken. 

 Facebook. Sinds 2019 beheert het TBM twee Facebook pagina’s. De pagina ‘Signalen van 
Spiritualiteit’ begon als pagina om de cursusavonden met deze naam onder de aandacht te 
brengen, maar is uitgegroeid tot een pagina die ook andere activiteiten van het TBM vermeld. 
Deze pagina heeft ca. 200 vrienden. 
De ander pagina heeft als naam Titus Brandsma Memorial, en is een pagina als religieuze 
instelling. Hierop worden vooral berichten over het kerkgebouw en over Titus Brandsma  
gepost. Ruim 100 mensen volgen deze pagina. 

 Nieuwsbrief. Tot en met maart 2020 kende het TBM jarenlang een maandelijkse nieuwsbrief, 
gemaakt door Frans Pernot en pastor Paul Reehuis, die via de e-mail en in de kerk en het 
bezinningscentrum ook op papier verspreid werd.  
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 ‘Teken van leven’. Toen de lockdown vanwege de uitbraak van het coronavirus werd 
afgekondigd in maart 2020 en het bezinningscentrum dicht ging en de vieringen in de kerk 
afgelast werden ontstond het idee om wekelijks ‘teken van leven’ uit te doen gaan van het 
TBM, om op die manier toch wat contact met elkaar te onderhouden. Over kleine en grotere 
gebeurtenissen in en om het TBM wordt in woord en beeld bericht, door de beheerder van 
het TBM. Veel mensen bleken deze vorm van communicatie te waarderen, en daarom is deze 
wekelijkse nieuwsbrief doorgezet, ook toen de (eerste) lockdown ten einde was. Het aantal 
abonnees groeide ook geleidelijk tot zo’n 200 mensen. 

 Folders en affiches. Van cursussen en andere bezinnende bijeenkomsten georganiseerd door 
het TBM worden altijd folders en affiches gemaakt die in de kerk en het bezinningscentrum 
worden neergelegd en opgehangen. Soms worden folders via andere kerkelijke plekken in 
Nijmegen verspreid. Dit jaar is dat vanwege Corona niet gebeurd.  
Een folder als van de cursus ‘biddend leven – in de ruimte van de psalmen’ wordt ook via 
andere Karmelitaanse centra van spiritualiteit verspreid. 
 

b. Titus / TBM in de media 
Met enige regelmaat worden Titus Brandsma en het Titus Brandsma Memorial in de media vermeld.  
 

Dit jaar werd het TBM onder andere genoemd in: 
 de Zondagskrant van 9 augustus 2020 (in een gesprek met Dorien Dubbers, de voorzitter van 

de WereldVredesVlam Nijmegen) 
 de Gelderlander van 1 oktober 2020 (over de tentoonstelling van het Festival der Kunsten in 

de kerk) 
 de Zeeheld (wijkblad van de Bottendaal) van oktober 2020 (verslag van het Festival der 

Kunsten) (en als foto op de voorkant) 
 

Titus werd onder ander genoemd in: 
 de Gelderlander van 2 juni 2020 (in verband met het plaatsen van een beeld ter ere van Titus 

Brandsma in Boxmeer) 
 het Friesch Dagblad van 4 juli 2020 (n.a.v. de gratis online studieweek van het Titus Brandsma 

Instituut over Titus Brandsma, gesprek met Anne-Marie Bos 
 de Gelderlander van 13 oktober 2020 (n.a.v. de zoektocht naar de meest wereldberoemde 

Nijmegenaar) 
 Trouw van 22 oktober 2020 (vermelding van Titus Brandsma als ‘vermaarde hoogleraar’, in 

een artikel over de Radboud Universiteit die zich niet meer officieel katholiek mag noemen) 
 de website van Omroep Gelderland maakt op 27 november melding van de Tituskapel in 

Nijmegen (die nu dak- en thuislozen ontvangt) 
 in Vox (onafhankelijk magazine van de Radboud Unviersiteit) op 15 december 2020 (over het 

dichterbij komen van de heiligverklaring van Titus Brandsma) 
 de website van Omrop Fryslân, op 16 dec.2020 (over het dichterbij komen van de 

heiligverklaring van Titus Brandsma) 
 

De Stichting ‘Vrienden van Titus Brandsma’  
 gaf, zoals de laatste jaren gebruikelijk, dit jaar weer twee ‘Tituskranten’ uit (in mei en 

november) met diverse artikelen over en naar aanleiding van Titus Brandsma; ze zijn 
verkrijgbaar in het Titus Brandsma Memorial en op de website: 
www.titusbrandsmamemorial.nl/titus-brandsma/vriend-worden/.  

 gaf dit jaar een bundel met korte teksten van Titus Brandsma uit, met als titel: Titus Brandsma, 
een blijvende bezieling. Het boekje is in het Titus Brandsma Memorial te koop.  

 

8. Groot onderhoud en financiën 
a. Groot onderhoud 
 Kerkgebouw. De Titus Brandsma gedachteniskerk is een rijksmonument. Dat betekent onder 
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andere dat we een beroep kunnen doen op tegemoetkoming van de kosten van onderhoud 
van het gebouw, via de SIM (Subsidie Instandhouding Rijksmonumenten). Deze subsidie is 
door het bestuur van het TBM in 2017 aangevraagd en in 2018 toegekend voor de periode van 
2018-2023.  
Jaarlijks wordt het kerkgebouw geïnspecteerd door Monumentenwacht Gelderland. De 
adviezen en aanbevelingen door de Monumentenwacht worden zo zorgvuldig mogelijk 
opgevolgd.  
Dit jaar hebben er uitsluitend kleine onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden.  

 Tuin rond de kerk. Grote onderhoud heeft dit jaar wel plaatsgevonden in de tuin rondom de 
kerk. Na twee warme zomers ging het niet meer goed met de hedera planten rondom de kerk 
(in 2010 aangelegd). In het voorjaar van 2020 is bijna alle hedera verwijderd, de grond 
omgespit, gefreesd en geëgaliseerd. En er is compost toegevoegd.  
Nadat in 2019 een waterput geboord is, is er dit voorjaar een druppelsysteem aangelegd door 
de hele tuin (zigzaggende slangen, met een totale lengte van ruim 3 km!). de bevochtiging kan 
plaatsvinden in vier sectoren.  
Sinds enkele jaren is er een goede en vriendschappelijke relatie gelegd met de groen-
voorziening van Stichting Carmelcollege (de stichting die in 1923 is opgericht door onder 
andere Titus Brandsma, en nu een zelfstandige scholengemeenschap voor voortgezet 
onderwijs is, met 50 schoollocaties en een eigen groenvoorziening). Met de hulp van deze 
groenvoorziening onder leiding van Harry Everink zijn 8000 nieuwe hedera planten gepland. 
De planten zijn goed aangeslagen. 
Het wekelijkse onderhoud van de tuin wordt gedaan door een groep enthousiaste vrijwilligers.  

 Kerkplein. Op het plein voor de kerk staat een kunstwerk, een pyloon ter ere van Titus 
Brandsma. Dit jaar hebben we geconstateerd dat de pyloon stevig door corrosievorming is 
aangetast. Samen met kunstenaar Arie Trum en een gespecialiseerd bedrijf is inmiddels 
besloten om de teksten en foto’s van Titus Brandsma op een meer bestendige basis te 
vervangen. De werkzaamheden zullen volgend jaar gaan plaatsvinden.  

 

b. Financiën 
Het Titus Brandsma Memorial ontvangt haar inkomsten in de vorm van: 
 kerkelijke inkomsten via kerkbijdrage, collecten, kaarsengeld, giften, misintenties, 

huwelijksvieringen en uitvaarten 
 cursusgelden, betaling voor gebruik van consumpties, verkoop van psalmvieringen, 

devotionalia rond Titus e.d. 
 verhuur van zalen 
 verhuur van de parkeerplaats 
 verhuur van de kelder onder de sacristie 

De jaarrekening 2020 is te vinden op de website (www.titusbrandsmamemorial.nl/anbi-status/).  
 

9. Organisatie 
a. Stichting, bestuur en beheer 

Het Titus Brandsma Memorial (TBM) is een project van de Karmelorde in Nederland.  
De Stichting Titus Brandsma Memorial draagt zorg voor het beheer van het TBM. Deze stichting 
heeft een ANBI status.  
Bestuursleden waren in dit jaar: Ir. H.L.P. Faassen (voorzitter), Mr. B.L.M. Jansen (penningmeester),  
C.J.M. van de Burgt, M.M.M.G. Raemaekers, Prof. Dr. C.J. Waaijman o.carm.. De secretaris van het 
bestuur dhr. J.K.H. van der Meer had na vele jaren zijn functie in december 2019 opgezegd. In juni 
is in de persoon van mw. G.W.M. van der Loop een nieuwe secretaris tot het bestuur toegetreden.  
Het bestuur vergadert ongeveer elke twee maanden. Naast de gebruikelijke onderwerpen als 
groot onderhoud, financiën en organisatie is dit jaar veel tijd besteed aan de aanpassing aan de 
coronamaatregelen.  



 10 

Jaarlijks is er overleg met het bestuur van de Karmelorde. 
Het dagelijks beheer is in handen van Marieke Rijpkema o.carm. De Karmelorde heeft haar voor 
deze functie vrijgesteld.  

 
b. Eliagemeenschap 

De groep mensen die de vieringen rond het Evangelie ‘s avonds en op de zondagmorgen draagt 
wordt de Eliagemeenschap genoemd. Het is een liturgische gemeenschap van leken en religieuzen. 
De Eliagemeenschap heeft een werkgroep die verantwoordelijkheid draagt voor de vormgeving van 
de liturgie. Deze groep komt gewoonlijk drie keer per jaar bij elkaar om praktische zaken m.b.t. de 
vieringen te bespreken en zich samen te bezinnen en te scholen op het gebied van liturgie en 
spiritualiteit. Ook houdt zij gewoonlijk twee maal per jaar een bezinningsdag. Voor de grotere kring 
van belangstellenden is er twee keer per jaar een deelnemersbijeenkomst, waarbij ook deze 
mensen kunnen meedenken en meepraten over de praktijk, het beleid en spiritualiteit met 
betrekking tot de liturgie. 
Vanwege de coronapandemie hebben de vergaderingen en bezinningsbijeenkomsten dit jaar geen 
doorgang gevonden.  
De Karmelcommuniteit die woont in hetzelfde pand als het bezinningscentrum van het TBM maakt 
deel uit van de Eliagemeenschap, en draagt de verantwoordelijkheid voor  

 
c. Vrijwilligers  

Alle activiteiten van het Titus Brandsma Memorial worden gedragen door de inzet van ruim 100 
vrijwilligers. Een greep uit hun werkzaamheden:  
 kerkwacht zijn, dankzij hen kan de kerk elke dag open zijn van 10 – 16 uur 
 liturgie: het voorgaan, de voorzang, muzikale begeleiding, het samenstellen van liturgie, 

roosterindeling, het druk en kopieerwerk, kosterschap 
 schoonmaak van de kerk 
 zorg voor de kaarsen 
 tuin rond de kerk bijhouden 
 opzetten en begeleiden van bezinningsbijeenkomsten en cursussen 
 receptie: ontvangst en telefoon  
 website 
 verzorging bloemen 
 fotografie 
 exposities 
 technisch klein onderhoud 
 bestuur 
 en verder vele hand- en spandiensten. 

Zonder hun grote betrokkenheid en inzet zou het onmogelijk zijn het Titus Brandsma Memorial 
draaiende te houden. We zijn hen zeer dankbaar. 
 

 
Marieke Rijpkema, beheerder 

 
 
 


