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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen,  26 november 2021  
 

Beste mensen, 
 
Wat kan een bericht vanuit het Vaticaan veel in beweging zetten. Velen van u zullen het gezien, 
gehoord of gelezen hebben, dat gistermiddag vanuit Rome het bericht kwam dat paus Franciscus 
het wonder (de genezing van een pater in Amerika, die aan een ernstige vorm van huidkanker 
leed) dat aan Titus Brandsma wordt toegeschreven heeft 
erkend, en dat daarmee, zoals het NOS journaal het zo mooi 
zei: “niets de heiligverklaring van Titus Brandsma nog in de 
weg staat.” Het betrof dus nog niet de heiligverklaring zelf, 
en zelfs nog niet de officiële aankondiging van de heilig-

verklaring. De paus heeft 
aan de betreffende 
kardinaal de opdracht 
gegeven om de aankondiging van de heiligverklaring verder 
voor te bereiden. Zo ongeveer alle media namen het bericht 
over.  

Prachtig, maar ook wel 
spannend, was dat het NOS 
journaal contact met ons op 
nam. Ze wilden opnames 
maken in onze kerk en wat 
vragen stellen.  
Zo kwamen ze hier na de 
avondviering van 19.00 uur.  
De bedoeling was om de 
opnames te verwerken in het 
programma Nieuwsuur. Dat 
bleek net niet haalbaar. (Ze 
reden hier om 20.30 uur weg, 
en het programma begon om 
21.30 uur.) De opnames zijn 
wel gebruikt in het late 
journaal (van 23.27 uur) 
gisteravond. Het is onder 
andere terug te zien op 
uitzending gemist: 

https://www.npostart.nl/nos-journaal/25-11-
2021/POW_04820820. Het item over Titus 
Brandsma begint na 7.30 minuten, en duurt enkele 
minuten. Het is knap hoeveel ze in een paar minuten 
over kunnen brengen.  
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Na de journalisten van het NOS tv journaal kwam er ook nog een NOS radiojournaliste langs, zij 

heeft een programma onderdeel verzorgd wat ik terug vond op 
het Radio 1 journaal vanmorgen heel vroeg. Het is terug te 
luisteren op https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-
1-journaal/f6e1cd01-7f93-4b05-9f1d-dd026f8efe63/2021-11-
26-nos-radio-1-journaal. Het begint hier na 20 minuten en 
duurt 4 minuten. Het eerste deel is over haar bezoek hier in het 
Titus Brandsma Memorial, en het tweede deel is een gesprek 
met hun correspondente in Rome.  
 

Vanmorgen stonden in allerlei kranten een bericht over de 
naderende heiligverklaring van Titus Brandsma, en hier op het 
TBM kwamen heel wat felicitaties binnen. Zo was er zelfs iemand 
die bracht ons twee kistjes met orchideeën! 
 

Verder stond deze week hier in het centrum in het teken van de 
nieuwe expositie ‘Maria in het licht’. De leden van de 
expositiecommissie hebben in totaal 36 heel verschillende 
kunstwerken kunnen ophangen en neerzetten.  

 
Het is jammer dat de coronamaatregelen het niet mogelijk maken met veel mensen 
tegelijk de expositie te bekijken. Maar bel, tijdens kantoor uren, rustig eens aan 
om de werken te bekijken. Met enkele mensen samen is dat wel te doen. Gelukkig staat de 
tentoonstelling nog gepland tot eind februari. 
 

Wat de laatste coronamaatregelen van de regering betreft, zoals die vanavond in de pers-
conferentie naar voren zijn gekomen springt voor mij vooral het streven naar het ‘verminderen van 

contactmomenten’ eruit. Als centrum worden we niet 
opgedragen onze deuren te sluiten, maar om mee te werken aan 
het verminderen van de contactmomenten willen we in de 
komende weken als TBM geen bijeenkomsten in ons centrum 
gaan beleggen.  
Zoals vorige week al aangekondigd: de avonden Signalen van 
Spiritualiteit zullen in de Advent geen doorgang vinden. En 
ook de bijeenkomst van de cursus ‘Biddend leven - in de 

ruimte van de psalmen’ van vrijdag 3 dec. a.s. zal voor komende week worden afgelast (de 
deelnemers krijgen hierover nog bericht). Groepen die hier willen samenkomen zullen we 
dringend vragen of dat onder de huidige omstandigheden wel wijs is. We hebben al een aantal 
afmeldingen van bijeenkomsten ontvangen.  
De vieringen in de kerk, met de inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar, het gebruik van 
mondkapjes (wanneer je loopt) en het niet te veel zingen vinden we op dit moment veilig genoeg.  
 

Met een hartelijke groet, 
Marieke Rijpkema, beheerder Titus Brandsma Memorial.  
 
P.S. Zojuist kwam nog een ‘kijktip’ binnen: https://dtvnieuws.nl/televisie/gemist/dtv-nieuws-oss-
bernheze, met Johan Wagemaker (lid Karmelbeweging) en bisschop de Korte van Den Bosch. (ca. 4 min.) 


