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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen,  29 oktober 2021  
 

Beste mensen, 
 
Nu het seizoen weer in volle gang is, blijkt het niet meer zo vanzelfsprekend om op vrijdagavond 
nog een ‘teken van leven’ te doen uitgaan. Deze wekelijkse nieuwsbrief is ontstaan in een periode  
van lockdown, toen we elkaar niet konden zien, en via dit ‘teken’ toch wat 
verbonden konden blijven met elkaar. Het was een stuk rustiger in ons 
centrum, waardoor ik wel een dagdeel per week kon besteden aan het maken 
van dit ‘teken’. Dat wordt nu moeilijker. Zo was er vorige week vrijdag 
(middag en avond) de cursus ‘Biddend leven – in de ruimte van de psalmen’, 
waarna het te laat was om nog een ‘teken van leven’ uit het Titus Brandsma 
Memorial te kunnen maken en sturen.  
Ik beraad me er op wat een goede frequentie kan gaan worden voor het ‘teken van leven’. Van 
veel mensen heb ik mogen horen dat het in de afgelopen anderhalf jaar zeer gewaardeerd werd.  
Dat was fijn om te horen, en stimulerend om door te gaan. Voorlopig houden we het er maar even 
op dat hij minder frequent zal uitkomen. 
 
In de afgelopen twee weken heeft Paul Reehuis goede vorderingen gemaakt in zijn revalidatie, na 

het herseninfarct. Het moment komt naderbij dat hij uit de revalidatie-
kliniek zal worden ontslagen. Zijn revalidatie proces vraagt echter 
veel tijd en energie, en zal naar verwachting nog vele weken duren. 
Hij vraagt daarom om uw begrip om ook in deze nieuwe fase géén 
persoonlijk contact met hem op te nemen. Bezoek en ook telefoon-
gesprekken zijn voor hem te vermoeiend.  
Hij stelt uw gebed en de kaarten die hij mag ontvangen zeer op prijs  
(u kunt hem nog steeds een berichtje sturen naar Stijn Buysstraat 11, 
6512 CJ Nijmegen). Hij voelt zich heel dankbaar voor zijn 
vooruitgang en alle goede zorgen die hij mag ontvangen, van 
verpleging, ergotherapie, logopedie, fysiotherapie en dokters (en 
huisgenoten). Hij laat u allen hartelijk groeten. 

 

Afgelopen maandag hebben we een mooie serie van vier maandagavonden ‘Signalen van 
Spiritualiteit’ in het teken van de coronacrisis, goed kunnen 
afronden. Er zijn veel ervaringen en inzichten met elkaar 
gedeeld.  

Inmiddels staat de volgende serie alweer in de steigers. Dat 
zal zijn de serie in de Adventstijd: de maandagavonden 29 
november en 6, 13 en 20 december. Traditiegetrouw staan 
dan mystieke schrijvers centraal. Het thema zal cirkelen rond de persoon van Maria. 

Dit in aansluiting bij de expositie die we ook vanaf de Advent in ons centrum zouden willen 
houden. Vóór de zomer heb ik al eens melding gemaakt in het ‘teken van leven’ dat we graag in 
de Advents- en kersttijd, tot eind februari (vlak voor de Veertigdagentijd gaat beginnen) een 
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expositie zouden willen houden met als thema ‘Maria in het licht’, met werken van mensen die 
betrokken zijn bij het Titus Brandsma Memorial. U allen bent uitgenodigd!  

Het hoeft geen hoogstaande kunst te zijn, wel iets wat u zelf gemaakt 
heeft en op een of andere manier iets weergeeft van uw visie op / 
ervaring met / geraaktheid door Maria, de moeder van Jezus. Het kan 
gaan om een tekening, een schilderij, een gedicht, een beeldje, of welke 
andere kunstzinnige uitdrukking dan ook (in een formaat dat in ons 
centrum tentoongesteld kan worden).  
Graag zouden we als expositiecommissie in de komende weken van u 
horen (via titusbrandsma@karmel.nl) als u iets voor de expositie heeft, of 
tegen die tijd verwacht te hebben. Dan noteren we dat alvast, en kunnen 
we u laten weten wanneer u uw kunstwerk(je) kunt inleveren.  
 

In de afgelopen week is het erg druk geweest tijdens een aantal 
avonden in onze kerk. Studentenvereniging Carolus Magnus 
was op zoek gegaan naar een mooie locatie om de foto’s voor 
hun jaarboek te maken, en waren bij onze kerk uitgekomen. 
Zowel van al de disputen (groepen van ca. 25 à 30 studenten) 
als individueel. In een strak tijdschema per dispuut, zijn in vier 
avonden bijna alle 700 leden (!) in onze kerk langs geweest.   

Nieuwe foto’s van leden van ‘Carolus Magnus’ 
in de Titus Brandsma gedachteniskerk. 
 

Oude foto van Titus Brandsma met leden van 
‘Carolus Magnus’: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Morgen (zaterdag 30 oktober) verwachten we zo’n 50 mensen  
in de kerk, dan viert Karmelbeweging haar 25 jarig bestaan, met  
een feestelijke dag in de kerk en in ons centrum. Voor meer informatie over deze beweging van 
mensen, die zich laten inspireren door de spiritualiteit van de Karmel: www.karmelbeweging.nl.  
 
Op 17 november gaan we de bollen planten (tenzij het weer te slecht is, dan 
stellen we het een week uit). Om 9.30 uur gaan we beginnen. Extra hulp is 
welkom! Laat u het mij even weten als u komt? (titusbrandsma@karmel.nl.) 
Als het kan graag zelf een schepje meebrengen.  

De tuingroep heeft een mooie besteding gevonden voor 
het extra geld dat is binnengekomen, toen we vroegen 
om een bijdrage voor de bloembollen. Er is een grote 
compostbak besteld! 

Van harte wens ik u alle goeds toe.    

Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial) 


