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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 7 maart 2022  
 

Beste mensen, 
 
Er gebeurt in en rond het Titus Brandsma Memorial zo veel, dat ik het allemaal in het ‘teken van 
leven’ niet meer bij kan houden. Toch wil ik in deze aflevering nog even op een aantal dingen 
terugblikken, en alvast enkele dingen aankondigen. 
 

U heeft in het ‘teken van leven’ van vrijdag jl. allemaal 
kunnen lezen dat het nu bekend is, dat paus Franciscus op 
zondag 15 mei Titus Brandsma heilig gaat verklaren. Heel 
wat media hebben dat bericht opgepikt.  
Omroep Gelderland en de NOS zijn hier geweest. U kunt 
dat terug zien en horen op respectievelijk:  
Omroep Gelderland (nieuws van 17 uur):  

https://www.gld.nl/tv/aflevering/gld-nieuws/101636 (tweede 
nieuws onderwerp, na ca. 2 minuten) en 
https://www.npostart.nl/nos-journaal/05-03-2022/POW_05159486 
(het late nieuws op vrijdagavond, na ca. 8.30 minuten). Kruispunt 
TV herhaalde, met een kleine aanpassing, op zondagmiddag het 
programma dat ze vorig jaar gemaakt hebben. Terug te zien op: 
https://www.npostart.nl/kruispunt/05-03-2022/KN_1729132.  

 

Vrijdagmorgen zat de website commissie, met o.a. Anita 
van Kempen en Jack Balhan al helemaal klaar om zo gauw 
als het nieuws van de datum van de heiligverklaring bekend 
zou zijn, onze website aan te passen, met onder andere het 
mooie door Jack ontworpen beeldmerk. 
Op zaterdag werd dat beeldmerk 
ook op onze kerk bevestigd. 
 

In het ‘teken van leven’ van 18 februari heb ik u verteld over mijn 
bezoek aan Aafke Holman (91), de schilderes die haar complete serie 
van ruim 150 psalm-aquarellen aan het Titus Brandsma Memorial 
heeft geschonken. Wat een schrik was het toen ik precies een week 
later van haar zus bericht kreeg dat ze na een ziekbed van enkele 
dagen was overleden. Wat ben ik blij dat ik haar nog heb kunnen 
spreken, en haar heb kunnen horen vertellen over het soms zo 
moeizame proces van het maken van de aquarellen, omdat de psalmen 
ingaan op zoveel moeizame menselijke ervaringen.  
Hiernaast ziet u haar op onze bijeenkomst van 17 februari.  
Het is net alsof de overdracht van haar schilderijen een soort “het is 
volbracht” ervaring is geweest. We wensen haar man, haar kinderen, 
haar zus en andere dierbaren veel sterkte toe met dit verlies.  
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  Foto Cor Bladt. 

 
Lise bij het ophangen 
van haar werk. 

 
We hopen een gedeelte van haar aquarellen vanaf begin september tentoon te stellen. 
 

Afgelopen week is, met het begin van de 
Veertigdagentijd, de expositie ‘Maria in het licht’ 
beëindigd en een nieuwe tentoonstelling in drie 
delen ingericht. In de Tituszaal hangen nu foto’s 
van Cor Bladt. Zijn serie is getiteld “ogen blikken 
stil”, waar onder meer het spel van licht en 
schaduw een rol speelt.  
In de Tituszaal zijn schilderijen te zien van Lise 
van Rhenen (één van de kerkwachten). Voor haar 
is de natuur een grote inspiratiebron, waarbij kleur  
een belangrijke rol speelt.  
In de gang hangen nu reproducties van de kruiswegstaties van Ted Feelen.  
Zoals gebruikelijk zijn de werken vrij te bezichtigen (als de zalen niet 
bezet zijn. 

 

Hoewel het koud is begint toch echt het voorjaar door te breken.  
De ‘bollen voor Titus’ komen zo langzamerhand allemaal boven.  
De krokussen staan in volle bloei, de narcissen beginnen te bloeien   
en hier en daar beginnen zelfs de tulpen al te bloeien.   
Enkele moedige tuinvrijwilligers zijn woensdag jl. na de winterstop  
alweer begonnen met het werken in de tuin rond de kerk.  

Bij de storm van twee weken geleden  
was er een boom omgevallen. De schade viel gelukkig 
mee, alleen de vuilnisbak van de buren was getroffen.  
 
De Vredesvlam was ook uitgeblazen, maar die hebben we 
gelukkig weer op tijd aangekregen, voor de bijeenkomst 
ronde Vlam van 
afgelopen 

donderdagavond (zoals iedere eerste donderdag van de 
maand, om 20.00 uur). Vanwege de oorlog in Oekraïne 
was de opkomst groter dan gewoonlijk. We hebben 
elkaar nodig om de hoop levend te houden, en elkaar te 
bemoedigen om ons in te zetten voor vrede, overal. 
 

Komende zaterdag (12 maart) is de eerste bijeenkomst in een serie van vijf ‘In de leerschool van 
Titus Brandsma’ van dit voorjaar (ongeveer eens per maand). Onder leiding van Anne-Marie Bos 
lezen we teksten die Titus schreef als inleiding, voor een boek, een tijdschrift of een bijeenkomst. 
Het gaat om teksten uit het brede veld van de spiritualiteit. Van 10.15 – 12.15 uur. Voor de vijf 
bijeenkomsten zijn de kosten, inclusief een reader met de teksten: € 30.  
 

Ook op 12 maart is er weer een ‘Tituswandeling’ door Nijmegen. Inmiddels heeft 
Sanny Bruijns een groepje mensen verzameld die deze wandeling in het voetspoor 
van Titus Brandsma kunnen begeleiden. Vanaf nu zal deze wandeling een of twee 
keer per maand (op zaterdag of woensdag) worden aangeboden. Ook aan een groter 
publiek. Op zaterdag begint de wandeling om 10.00 uur, op het kerkplein. Graag 
aanmelden vooraf: titusbrandsma@karmel.nl. Deelname kost € 5 per persoon. 

Studentenwebsite Vox heeft een korte impressie van de wandeling gemaakt, die is te zien op: 
https://www.voxweb.nl/nieuws/van-woonhuis-tot-karmelklooster-dit-is-het-nijmegen-van-titus-brandsma.  
Voor meer informatie over beide activiteiten, zie de folders in de kerk en de website.  

Met hartelijke groet,  
Marieke Rijpkema 
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