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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen,  19 november 2021  
 

Beste mensen, 
 
Afgelopen woensdag is het ons gelukt om de 500 tulpenbollen, 500 narcisbollen en 300 krokus-
bolletjes, die we hadden aangeschaft van de giften die daarvoor zijn binnen gekomen, in de grond 
rondom de kerk te planten. Het was fris, en af en toe iets regenachtig, maar het was toch goed te 
doen. In enkele uren waren we klaar.   

  

We sloten het werk van de morgen,  
en van dit seizoen, af met een gezellige 

lunch, van soep en pannenkoekjes.  
 

De tuinploeg zal in maart haar werk in de tuin rond de kerk weer hervatten. We zijn benieuwd 
hoeveel bloemen er dan inmiddels hun kopjes boven het groen uit zullen hebben gestoken!  
We hopen op een fleurig voorjaar.  
 

 
Kees vd Burgt  

plantte de eerste bol. 
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De nodige maatregelen om de corona besmettingen te beperken, met name de 1,5 meter afstand tot 
elkaar, heeft tot een aantal afgelastingen gezorgd. 
Het Nijmeegs Byzantijns Koor heeft toch de avond vóór wat de eerste Slavisch Byzantijnse 
viering zou zijn in een lange tijd, besloten de viering van zaterdag 13 november niet door te laten 
gaan.  
De werkgroep Signalen van Spiritualiteit die op de maandagavonden in de Advent (vanaf 29 
november) een serie avonden wilde houden over Maria, heeft besloten dat niet te doen. We hopen 
die te kunnen verschuiven naar januari.   
 
Wat wel door zal gaan is de nieuwe expositie in ons centrum. De prachtige schilderijen van 
Annemieke Varkevisser zullen de komende week weer door haar worden mee genomen, en ook de 
natuurfoto’s van onze provinciaal Huub Welzen 
zullen plaats gaan maken voor de kunstwerken 
rondom het thema ‘Maria in het licht’. 
Vanmorgen was de eerste inleverochtend voor de 
ruim 20 personen (die op een of andere manier met 
het Titus Brandsma Memorial verbonden zijn en) 
die een kunstwerk die ze gemaakt hebben ter 
beschikking stellen. Ook maandagmorgen a.s.  
(22 november) is er nog een inlevergelegenheid. In 
de loop van de komende week zal de expositie-

commissie 
de nieuwe 
tentoonstelling gaan inrichten, die dan tot eind februari in 
ons centrum te zien zal zijn. Helaas zullen we de 
expositie niet op 28 november, de eerste zondag van de 
Advent, bij de koffie na de viering feestelijk kunnen 
openen, omdat we met de huidige maatregelen geen 
koffie drinken na de viering. Maar vanaf die datum 
kunnen de werken wel, tijdens de openingsuren van ons 
centrum, bezichtigd worden door enkele mensen tegelijk.  

Wat ook nog steeds doorgaat is het opnemen van de wekelijkse psalmviering. Al wordt die ook 
van maandag t/m vrijdag ’s morgens weer samen in onze kerk gebeden, we hebben gemerkt dat er, 
in allerlei plaatsen in Nederland, met de psalmviering mee gebeden wordt via de computer, op een 
moment van de dag dat voor die betreffende persoon het goed uitkomt. Komende week zal dat de 

viering zijn rond psalm 85. U vindt de online psalmviering nog steeds 
op onze website: www.titusbrandsmamemorial.nl, via de tabbladen: 
‘vieringen’ en ‘online psalmviering’ of direct: 
https://titusbrandsmamemorial.nl/vieringen/psalmviering/.  
 

Er waren deze week nog wel diverse groepen die, met inachtneming van 
de 1,5 meter, bij elkaar geweest zijn. Zo was er een bijeenkomst van de 
Speling leesgroep, was er de wekelijkse Bijbelinstuif, en kwam de 
overleggroep van de zes Karmelitaanse Centra van Spiritualiteit bijeen. 
(Naast Nijmegen zijn er centra in Twente, Dordrecht, Aalsmeer / 
Amstelveen, Oss en Boxmeer. Zie: www.karmelcentra.nl.)   
 
Met een hartelijke groet,  
 
Marieke Rijpkema  
(beheerder Titus Brandsma Memorial)  

 
Werken van Annemieke Varkevisser in 
de Vincentiuszaal. 

 
Reeds ingeleverde kunstwerken. 


