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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 25 maart 2022  
 

Beste mensen, 
 
Het is goed merkbaar dat de heiligverklaring van 
Titus Brandsma dichterbij komt. Er wordt extra 
vergaderd, er komen allerlei berichten binnen van 
mensen die wijzen op activiteiten en informatie over 
Titus Brandsma. Een kleine greep hieruit (binnenkort 
hopen we een website pagina klaar te hebben, waar u 
het een en ander bij elkaar kunt vinden): 
 

Titus op de Universiteit: De Radboud Universiteit 
hier in Nijmegen hield op 16 maart een ‘Radboud 
Reflects’ bijeenkomst over Titus. De doelstelling van 
deze bijenkomsten (die een paar keer per week 
worden gehouden) is het bieden van: “intellectuele verdieping bij de maatschappelijke en 
wetenschappelijke actualiteit. Tijdens lezingen en debatten geven wetenschappers hun visie op 
filosofische, ethische of levensbeschouwelijke thema’s die in de samenleving en in de wetenschap 
spelen.” De bijeenkomst over de heiligverklaring van Titus Brandsma (met Inigo Bocken, 
Christoph Lüthy en Peter Nissen) is terug te zien via: 
https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2022/terugblik-2022/22-03-16-
heiligverklaring-titus-brandsma-gesprek/. 
  

Titus bij het Titus Brandsma Instituut: Woensdag a.s. (30 maart) is om 15.30 uur online de 
tweede lezing (uit een serie van vier) over Titus Brandsma georganiseerd door het TBI te 
beluisteren en te bekijken. Dr. Simon Nolan, een Karmeliet uit Ierland spreekt over Titus 
Brandsma en de middeleeuwse filosofie. (In het Engels.)  Zie: 
https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/onderwijs/lezingenreeks-ter-nagedachtenis-titus-
brandsma/). 

Titus in het museum: De schoenen van Titus Brandsma, die laatst 
uitvoerig gefotografeerd zijn, zijn nu drie-dimensionaal te 
bewonderen in het InfoCentrum WO2 in het centrum van Nijmegen, 
en ook via de website van de maker: https://sketchfab.com/3d-
models/vrijheid-schoenen-2b6afad9eb2f4c30abcd1ca815dbf9dd. 
(Daar kunt u ze zelf van alle kanten bekijken door de cursor over de 
afbeelding te bewegen.) 

 

Titus Brandsma wordt ook ten tonele gevoerd:  

 Op zaterdagavond 23 april in theater ‘de Boerderij’ in 
Huizen: een theaterstuk met muziek en zang, zie  
https://www.spant.org/voorstellingen/titus-laatste-reis/.   

 Op zaterdagmiddag 28 mei in de kloosterkerk van Stads- 
klooster San Damiano in Den Bosch, een theater met 
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poppenspel door Peter Vermaat. Aanvang 15.00 uur. Zie: 
https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus. 

 

Titus in de Tituskrant: De stichting Vrienden van Titus Brandsma 
(zie https://www.titusbrandsmavrienden.nl/) 
heeft naar aanleiding van de aankondiging 
van de heiligverklaring van Titus een 

‘Vriendenkrant’ uitgegeven. Deze wordt automatisch naar ‘Vrienden van Titus’ toe gestuurd (u 
bent vriend voor € 10 per jaar), en is ook op de website van de Vrienden te lezen: 
https://www.titusbrandsmavrienden.nl/pdf/Vriendenkrant-maart-2022.pdf.  
In deze krant staat ook vermeld dat er een feestelijke ‘Vriendendag’ gehouden zal gaan worden 
op zaterdag 18 juni a.s. hier in het Titus Brandsma Memorial. Nadere invulling van het 
programma wordt later bekend gemaakt.   
 

Titus in folders: De internationale Karmelorde heeft een aantal 
folders over Titus Brandsma gemaakt. Die worden momenteel 
vertaald naar het Nederlands. De eerste vertaalde folder vindt u bij dit 
‘teken van leven’ als bijlage.  
 

Titus in Rome: Wanneer u interesse heeft in het aanwezig zijn bij de 
heiligverklaring van Titus in Rome op 15 mei, dan leest u bij het  
bedevaart reisbureau ‘het huis voor de pelgrim’ diverse mogelijkheden: 
https://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/heiligverklaring-titus-brandsma.  
 

Titus in Nijmegen: Vorige week vergaderde de werkgroep van de Eliagemeenschap. In de 
vergadering kwam onder meer ter sprake: wat doen we hier op 15 mei? Besloten is dat op die 
zondagmorgen er om 9.00 uur een gebedsdienst rondom Titus Brandsma zal zijn in de kerk, 
waarna ieder die dat wil welkom is in de Tituszaal om (onder het genot van een kopje koffie) 
samen op de beamer te kijken naar de heiligverklaring in Rome (begint om 10 uur tot ca. 12 
uur). Hier en daar had ik het idee geopperd om samen in de kerk op een groot scherm te gaan 
kijken, maar er werd mij verzekerd dat 2 uur lang op houten stoelen in een frisse kerk naar een 
scherm zitten kijken (zonder koffie), niet door iedereen op prijs gesteld zal 
worden. De Tituszaal (en eventueel ook de Vincentiuszaal) is dan beter.   

 

Titus tussen de bloemen: De bloembollen die dit 
najaar geplant  zijn rondom de kerk zijn prachtig 
uitgekomen. Heel wat kerkgangers én buurt-
genoten hebben met de mooie zonnige dagen van 
de afgelopen weken genoten van de bloemen. En 
ook de magnolia staat er weer prachtig bij.  
 

Je zou bijna vergeten dat er ook andere 
bijeenkomsten in ons centrum zijn. Zo vinden er 

weer allerlei vergaderingen en bijeenkomsten plaats, van groepen van het 
TBM en de Karmelorde, elke dag zijn er vieringen, en wekelijks is er de  
psalmviering online (https://titusbrandsmamemorial.nl/vieringen/psalmviering/) en de bijbelinstuif 
op donderdagmorgen (vanaf 10.30 uur) in de Vincentiuszaal.  

Morgen, zaterdag 25 maart om 10.15 uur is er weer een online bijeenkomst ‘Mystiek in de 
psalmen’ onder leiding van Kees Waaijman. (Wilt u nog meedoen, meldt u dan heel snel aan, 
morgenochtend kan ik u nog de Zoomlink toesturen.) 

En zondag hebben we weer eens een concert in onze kerk. Het Toonkunstkoor zingt werken van 
Liszt en Fauré. Dat wordt weer even wennen, met zoveel mensen bij elkaar: alle 300 kaarten zijn 
verkocht!  
 

Met hartelijk groet, Marieke Rijpkema (beheerder TBM) 


