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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen,  15 oktober 2021  
 

Beste mensen, 
 
Afgelopen zaterdag voelde onze medebroeder Paul Reehuis (als pastor verbonden aan het Titus 
Brandsma Memorial) zich ’s morgens bij het opstaan niet goed. Hij had o.a. verminderde kracht in 

zijn ledematen. Hij is toen naar het 
ziekenhuis gebracht en goed 
onderzocht. Wat aanvankelijk leek op 
een TIA (waarbij de klachten in de 
loop van 24 uur weer verdwenen 
zouden zijn), bleek na verloop van 
tijd toch een (licht) herseninfarct te 
zijn. Hij is toen opgenomen in het 
ziekenhuis voor verdere observatie. 
Er was geen sprake van verlamming, 
maar wel van een duidelijke 
vermindering van kracht in zijn 

rechterarm en rechterbeen. Dat maakte vervolgens opname in een revalidatiekliniek nodig. Daar is 
hij nu sinds maandag jl. Heel verheugend is het dat hij in de loop van deze week al een beetje 
meer beweging en kracht in zijn hand, arm en been heeft, dan vorig weekend. Hoeveel hij van zijn 
mobiliteit zal terugkrijgen is niet te voorspellen. Maar dat er vooruitgang zichtbaar is is in elk 
geval bemoedigend. Zijn spraak is een heel klein beetje aangetast, maar hij kan zich heel goed 
verstaanbaar maken.  

U zult begrijpen dat hij in deze fase al zijn 
aandacht en tijd nodig heeft voor zijn proces van 
herstel (wat betekent: veel oefenen, maar ook 
veel rusten). We vragen u daarom zeer dringend 
om niet persoonlijk contact met hem op te 
nemen. We begrijpen dat er heel veel mensen 
zijn die met hem mee leven, die hem persoonlijk 
goed kennen, maar bezoek en telefonisch contact 
is nu niet goed voor hem. Ook als er na de eerste 
weken een moment komt dat Paul zelf aangeeft 
wel wat bezoek te willen ontvangen hebben we 
afgesproken dat dat via ons (huisgenoten/TBM) geregeld zal worden. 

Paul maakt het verder goed. Hij is bijzonder dankbaar voor al de goede zorg die hij in het 
ziekenhuis en in de revalidatiekliniek mag ontvangen. Hij is vol lof over al de verpleegkundigen, 
ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, dokters en anderen die hun professionaliteit op 
hartelijke wijze voor hem inzetten. Ook is hij dankbaar voor het gebed van velen, waarin hij zich 
ook verbonden voelt met velen. Kaarten met een hartelijk, bemoedigend woord stelt hij ook zeer 
op prijs. (Als u een kaartje wilt sturen, kunt u dat naar zijn huisadres = het adres van het  
TBM toesturen: Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen.) Wij zorgen dan dat hij deze krijgt.  
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Als gevolg van het uitvallen van Paul Reehuis, zijn er voorlopig geen Eucharistievieringen om 
9.00 uur. De zaterdagmiddagviering van 17 uur zal wel doorgang vinden, met zoals het er nu naar 
uit ziet vaker een Woord- en Communieviering. De lessen Bijbels Hebreeuws (op woensdag-
avond) gaan waarschijnlijk met de deelnemers zelf door, en bij de Bijbelinstuif op donderdag-
morgen zal Rikie Willems (die Paul bij afwezigheid ook al wel vaker heeft vervangen) de leiding 
van het gesprek op zich nemen.  
 

Maandagavond hebben we bij de bijeenkomst van ‘Signalen van Spiritualiteit’ een mooi gesprek 
met elkaar gevoerd over kwetsbaar zijn. Hans Lucassen had ons op een spoor gebracht van 
reflectie op eigen ervaringen in de coronatijd, waarbij je kwetsbaarheid onder ogen zien en 
aanvaarden, ook een genade kan zijn, kansen biedt om meer mens te worden. 

Komende maandag (18 oktober, vanaf 20.00 uur) zal 
ondergetekende een inleiding houden over “zie, ons 
huis wordt onze cel”. Vanuit de ervaring van de ‘lock 
down’ zullen we ons spiegelen aan de wijsheid van de 
Karmeltradite, waar bijvoorbeeld in de Karmelregel 
wordt aanbevolen om in de eigen cel te blijven. Waar is 
dat goed voor?   
 

Dinsdag kwam de pianostemmer langs, en zijn zowel de piano in de kerk als in de Tituszaal weer 
eens goed gestemd.  
De piano in de kerk heeft ook nieuwe wieltjes gekregen, want de 
oude begonnen door te zakken en begonnen steeds meer strepen te 
trekken op de vloertegels.  
 

Vandaag is ook de verwarmingsreparateur even langs geweest, want 
was het aan het begin van de week wat te koud in de kerk, de 
afgelopen dagen was het warmer dan de bedoeling was. Het ziet er 
naar uit dat de thermostaat nu weer goed functioneert.  
 

Woensdag zijn, in overleg met bestuurder Kees van de Burgt en de vrijwilligers 
van de tuingroep de bollen uitgekozen, die we op 17 november hopen te gaan 
planten. Ook deze week is er nog een grote gift binnen gekomen, voor dit doel. 
Het totaal bedrag is nu ca. € 450. Geweldig. Alle gulle gevers veel dank!   
Dit bedrag is ruim voldoende voor de bollen die we hebben uitgekozen. We 
hebben ze daarom deze week ook met een gerust hart kunnen bestellen. Het gaat 
om krokussen, narcissen en tulpen. Het geld dat we overhouden bestemmen we 
ook voor de tuin.  
 

Donderdagavond kwam de werkgroep van de Eliagemeenschap, na een jaar, weer bijeen. Er is 
terug geblikt op het afgelopen jaar en de wijze waarop we lange tijd niet, en daarna op sobere 
wijze weer zijn gaan vieren. Iedereen is erg blij dat we weer kunnen samen komen rond het 

Evangelie, biddend en mediterend en nu ook weer wat zingend. Ook het 
weer samenkomen bij de koffie na de viering wordt zeer gewaardeerd. 
Het beleid van de stuurgroep om stapje voor stapje weer wat meer te 
gaan zingen, is door de werkgroep bevestigd. En er is afgesproken om 
over een aantal weken weer verder te praten over de mogelijkheid en de 
betekenis van de Eucharistieviering en het ter communie gaan in de stijl 
van de Eliagemeenschap.  

 

Vandaag (vrijdag) hield het Titus Brandsma Instituut haar jaarlijkse Titus Brandsma lezing. Op de 
website van het TBI (www.titusbrandsmainstituut.nl) vindt u de link waarmee u de lezing nog 
terug kunt horen en zien. Het ochtendprogramma was dit jaar niet in het TBM, maar net als de 
lezing in de ruime Stevenskerk. 

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


