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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen,  11 november 2021  
 

Beste mensen, 
 
Het lukt nog niet om het ‘teken van leven’ wat minder vaak uit te brengen, er is toch steeds weer 
nieuws aan u allen door te geven  . 
Want zo kregen wij als Karmelieten woensdagmorgen een nieuwsbericht binnen van de 
internationale Karmelorde dat er weer een belangrijke stap gezet is in het proces naar de 

heiligverklaring van Titus Brandsma. 
Wij hadden eerder gehoord dat de 
bisschoppen en kardinalen van de 
commissie in Rome die gaat over 
Zalig- en Heiligverklaringen, in 
februari 2022 zouden vergaderen. Het 
nieuwsbericht vermeldde echter dat ze 
dinsdag jl. bijeen gekomen zijn. In die 
vergadering hebben ze de kandidatuur 

van Titus Brandsma als heilige 
goedgekeurd! Zij gaan nu hun 
positieve advies doorgeven aan 
de paus (in het Engelstalig 
persbericht staat ‘soon’, dus 
‘binnenkort’). Het is dan aan de 
paus om, in een ceremoniële 
bijeenkomst met een groep 
bisschoppen, uit te spreken dat  

hij op een dan te noemen datum, Titus Brandsma heilig zal gaan verklaren. Wanneer hij dit gaat 
uitspreken en wanneer de heiligverklaring dan zal zijn weten we niet. Maar het komt toch allemaal 
wel heel dichtbij nu. 
Hierboven kunt u het internationale persbericht lezen, dat 
samen met het persbericht dat is uitgegaan van het 
Nederlandse Karmel bestuur ook staat op onze website: 
https://titusbrandsmamemorial.nl/heiligverklaring-nadert/. 
Heel wat nieuws media hebben dit nieuwsbericht opgepikt.  
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Deze berichten zijn ook op de respectievelijke 
websites te lezen: 
https://lc.nl/friesland/Heiligverklaring-Titus-
Brandsma-stap-dichterbij-27150148.html,  
https://www.gelderlander.nl/oss-uden-e-
o/heiligverklaring-titus-brandsma-weer-een-stap-
dichterbij~a44791e6/ en de versie in het Brabants 
Dagblad met extra aandacht voor Titus in Oss: 
https://www.bd.nl/oss-e-o/heiligverklaring-titus-
brandsma-weer-een-stap-dichterbij~a44791e6/.  
 
Komende week gaan enkele leden van de 
Karmelcommissie die mee denkt met wat er bij een 
heiligverklaring komt kijken en enkele leden van 
het TBM bestuur met elkaar in overleg om te 
bespreken hoe we de feestelijkheden rond de 
heiligverklaring op elkaar kunnen afstemmen, 
zoals hier in Nijmegen met de universiteit en de 
gemeente.  
 
 

 

Nu ik u toch een ‘teken van leven’ stuur, wil ik 
graag nog even herinneren aan de mogelijkheid om 
woensdag 17 november a.s. mee te helpen met het 
planten van bollen rond de Titus Brandsma 
gedachteniskerk. We beginnen om 9.30 uur.  
Het is fijn als we van tevoren weten wie er komt 
helpen. Graag even een e-mail berichtje aan 
ondergetekende, via titusbrandsma@karmel.nl. 
 
 
Het wordt morgenavond (vrijdag 12 november) spannend om te horen welke maatregelen de 
regering gaat afkondigen, nu het aantal coronabesmettingen maar blijven stijgen. 

Het Nijmeegs Byzantijns Koor staat in de startblokken om zaterdag a.s. om 
19.00 uur haar eerste viering in 1½ jaar te kunnen gaan houden, maar het blijft 
spannend of dat toch nog op het laatste moment moet worden afgeblazen.  
(Zie de website van het NBK: https://nijmeegsbyzantijnskoor.nl/.)  
 

 

De cursus ‘Biddend leven – in de ruimte van de psalmen’ heeft zoveel 
deelnemers dat die nu al niet meer allemaal in de Tituszaal op 1,5 m afstand bij 
elkaar kunnen komen. Tijdens de bijeenkomst van morgenmiddag zullen een 
aantal deelnemers de cursus thuis gaan volgen via Zoom, op de computer.  
 
 
Met een hartelijke groet,  
 
Marieke Rijpkema  
(beheerder Titus Brandsma Memorial)  
 


