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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 4 februari 2022  
 

Beste mensen, 
 
Heel regelmatig krijg ik nog vragen hoe het nou toch met Paul Reehuis gaat. Ik probeer dat dan zo 
goed mogelijk aan te geven, maar voor dit ‘teken van leven’ heb ik Paul gevraagd om zelf iets 
over zijn situatie (na zijn herseninfarct in oktober van het afgelopen jaar) te laten horen. 
Hij stuurde me een afdruk van een tekening die hij onlangs gemaakt heeft en schreef het volgende: 

 
“Met verschillende vrienden en bekenden heb ik 
deze tekening al gedeeld, nu wil ik het ook graag 
delen met de lezers van Teken van Leven. 

Ik vond in een boekje een foto met een jonge 
kluut. Het beeld trof mij. Bij wijze van oefening 
tekende ik het met een rietpen na. 

Het geeft een beetje mijn toestand weer. Ik sta al 
op mijn pootjes en kan lopen. Ik heb al een 
snavel. Alleen de snavel moet nog een eindje 
groeien en dan een bochtje naar boven maken 
om in de modder te kunnen gaan wroeten.  

Zo  kan ik mij dus nog niet diepgaand inlaten in 
de nood van mensen. Bovendien ontbreken de 
veren nog die me moeten gaan beschutten. 
Doordat mijn belastbaarheid sterk verkleind is, 
heb ik nog weinig beschutting tegen veel 
ontmoetingen. Zo heb ik het gevoel om opnieuw 
te beginnen, maar ik weet niet hoever ik kom.” 

 
 

Voor het Titus Brandsma Memorial betekent het dat wanneer mensen vragen naar een pastor, we 
moeten aangeven dat we die niet hebben, dat de pastor die aan onze kerk verbonden is ziek is.  
Dat geldt voor mensen die in (pastorale of diakonale) nood zijn en ook voor mensen die graag de 
Eucharistieviering van 9.00 uur weer zouden willen bijwonen.  
Gelukkig kan Paul als lid van de Eliagemeenschap wel weer gewoon meevieren, en deelnemen 
aan het gezamenlijk gebed, en maakt hij af en toe een praatje met een kerkwacht. Deze week heb 
ik hem zelfs weer aan de praat gezien met deelnemers van de wekelijkse Bijbelinstuif. 
 
Gelukkig kunnen groepen zoals de Bijbelinstuif (elke donderdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur) 
weer in ons centrum bijeenkomen (natuurlijk op de gepaste 1,5 meter afstand). 
De groepen van de cursussen Bijbels Hebreeuws (op woensdagavond) geven er op dit moment 
nog de voorkeur aan om online bijeen te komen. Dat scheelt voor enkele deelnemers flink in  
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reistijd. We raken eraan gewend om via een computerscherm met elkaar te spreken. En het heeft 
in dit geval ook als voordeel dat je de betreffende Hebreeuwse Bijbeltekst ook goed in beeld kunt 
hebben.  
 
Helaas hebben we moeten besluiten om de online bijeenkomst van 
‘Signalen van Spiritualiteit’ van komende maandag (7 februari) 
af te gelasten. We kregen bericht binnen van Inigo Bocken, dat hij 
ziek thuis zit, en maandag voor ons niet de bijeenkomst over de visie 
van Titus Brandsma op Maria zal kunnen verzorgen.  
Op 15 februari hoopt Inigo Bocken zijn inaugurale rede te houden aan de universiteit van Leuven, 
waar hij is aangesteld als hoogleraar mystieke theologie. We hopen natuurlijk voor hem dat hij 
dan weer helemaal opgeknapt is. Op korte termijn zal hij vanwege die nieuwe aanstelling (naast 
zijn werk aan het Titus Brandsma Instituut) de ‘Signalen avond’ naar verwachting niet in kunnen 

halen. Maar hij heeft aangegeven graag een volgende keer weer een 
avond te willen verzorgen. En Titus Brandsma blijft ook zeker in zijn 
aandacht, aangezien hij bezig is met een boek over Titus Brandsma. 
De bedoeling is dat dat volgend jaar (2023) uitkomt, bij gelegenheid 
van het 100 jarig bestaan van de Nijmeegse Universiteit, waar Titus 
Brandsma een van de grondleggers van is.  
Wie interesse heeft in de inaugurale rede van professor Bocken, kan 
die via internet mee kijken en luisteren. Die begint op 15 februari om 
16.00 uur. De link daartoe is te vinden op: 
https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/actueel/nieuws/vm-
nieuws/inaugurele-rede-prof-dr-inigo-bocken/.  
 

 

Wat ik in het vorige ‘teken van leven’ in het overzicht van de vieringen, die er nu met de huidige 
maatregelen weer kunnen zijn, nog niet vermeld had is dat de zaterdagmiddag viering van 17.00 
uur, vanaf morgen (5 februari) weer hervat zal gaan worden. Voordat pastor Paul Reehuis door 
zijn herseninfarct uitviel als voorganger werd hij af en toe vervangen door inmiddels ervaren 
voorgangers in Woord- en Communievieringen: dhr. M. Heltzel en mw. T. Kramer. Zij verzorgen 
nu ieder om de week deze vieringen.  
 

Het Nijmeegs Byzantijns koor zal vanaf maandag a.s. weer wekelijks in onze kerk oefenen. Zij 
beraden zich nog over wat er nodig is om de maandelijkse vieringen volgens de Slavisch 
Byzantijnse ritus waarin zij zingen, weer te kunnen hervatten.  
 

We hadden deze week weer een aantal groepen in huis. De Vrije Academie verzorgt bij ons in 
huis weer een serie van 10 avonden over ‘introductie 
kunstgeschiedenis’. Nico van Dieteren verzorgt weer twee series 
van 10 bijeenkomsten over filosofie. En komende week gaat de 
cursus ‘luisteren naar klassieke muziek’ met Paul Kagenaar weer 
van start. Het zijn mooie cursussen om in huis te hebben, en het is 
natuurlijk ook fijn om weer wat huur inkomsten te kunnen 

ontvangen. U vindt deze drie cursussen terug op onze website (www.titusbrandsmamemorial.nl) 
onder ‘programma’ en ‘aanbod van derden’.  
 

Vandaag kwam ook de redactie van het tijdschrift Speling bij ons in huis bijeen, en wel voor hun 
jaarvergadering. Er is met elkaar gebrainstormd over het 
jaarthema voor 2023. Aan de tevreden gezichten te zien 
hebben ze weer iets moois bedacht. We zijn benieuwd! 
 
Met hartelijke groet,  
Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial) 


