Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 23 april 2022
Beste mensen,
Deze week hadden we bezoek van de mannen van de groenvoorziening van Stichting Carmelcollege. Zoals u misschien weet is de Stichting Carmelcollege 100 jaar geleden opgericht door
Titus Brandsma. Hij woonde toen in Oss en richtte daar een Carmelschool op en
was ook betrokken bij de oprichting van de Carmelschool in Oldenzaal. Samen
werden die onder gebracht in de stichting Carmelcollege. Inmiddels horen er 50
middelbare scholen bij deze stichting, met totaal ca. 38.000 leerlingen. Nog
steeds blijkt Titus Brandsma voor hen een bron van inspiratie. Uitspraken als
“kennis is maar de helft” en “nieuwe tijden vragen nieuwe vormen” en “wij zijn
niet op aarde om grote dingen te doen, maar de kleine dingen op grootse wijze”
leven in de stichting voort, evenals de visie van Titus Brandsma op de mens
en dus ook het kind als heel uniek, met eigen gaven en mogelijkheden, die
kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen. Het Carmel Magazine dat is
uitgegeven bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan is te lezen op:
https://issuu.com/stichtingcarmelcollege/docs/carmel_magazine_april_2022.)
Toch was dit 100 jarig bestaan niet de aanleiding voor het bezoek van de
mannen van de groenvoorziening. Enkele jaren geleden, nadat de stichting
Carmelcollege een boom had laten planten in de
tuin van de Titus Brandsma gedachteniskerk (bij
het vertrek van Kees Waaijman uit de Raad van
Toezicht van de stichting), is er een hartelijk contact gegroeid tussen de
stichting, hun groenvoorziening en het TBM. De stichting heeft
aangeboden ons één maal per jaar te helpen met het onderhoud van
onze tuin. Twee jaar geleden hebben zij, toen we de hele tuin rondom
de kerk hebben vernieuwd, alle plantjes
voor ons ingepland. Die zijn geweldig goed
aangeslagen, alleen aan de achterkant van
de kerk (kant Van Trierstraat) vielen toch
wat gaten in het groen. Afgelopen
donderdag hebben ze daar nieuwe plantjes
geplant, en ook rond de grote parkeerplaats
(die wij verhuren) hebben ze nieuwe hedera
geplant. We zijn hen weer zeer dankbaar!
Ondertussen nadert ook de datum van de heiligverklaring van Titus Brandsma (op 15 mei).
Allerlei media, groepen en organisaties besteden aandacht aan hem. We zijn bezig een website
pagina te maken waar u al die informatie terug kunt vinden, maar het is bijna niet bij de te houden.
Een greep uit heel de diversiteit:
- Zaterdag jl. verscheen een mooie column in de Volkskrant, geschreven door een journalist die
vorige week maandag (na sluitingstijd) voor onze kerk stond en graag wat meer wilde weten
over Titus Brandsma en ons centrum. U kunt de column teruglezen op deze website:
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https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-wereld-heeft-meer-titus-brandsma-s-nodigmaar-die-zijn-dun-gezaaid~bb0913e6/.
-

De website Katholiek Leven maakte een mooi filmpje, met medewerking van Hettie Berflo en
onze provinciaal Huub Welzen: https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/titusbrandsma-is-een-grote-inspiratie.

-

Er is een zeer lezenswaardig Titus Brandsma magazine uitgekomen
(Titus Brandsma. Heilige van de lage landen). Het is een gezamenlijke
uitgave van de Nederlandse bisdommen en de Karmelorde in Nederland.
Het is verkrijgbaar in onze kerk (voor
€ 1,50) en het is ook digitaal te lezen (en te downloaden) op:
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/04/2022-01-TitusBrandsma-Heiligverklaring-low.pdf. De eerste 20.000 exemplaren zijn al
verspreid, aan een tweede druk wordt momenteel gewerkt.

-

Donderdag 28 april a.s. organiseert het InfoCentrumWO2 Nijmegen in
hun centrum (Ridderstraat 27) een lezing over Titus Brandsma, door prof.dr. Peter Nissen. De
bijeenkomst is van 19.30-21.30 uur, het bijwonen ervan kost € 6,50. Meer informatie:
https://infocentrumwo2.nl/wat-is-er-te-doen/regionale-agenda.

-

Het Titus Brandsma Instituut verzorgt een lezingenreeks over Titus Brandsma online. Er staan
nog twee lezingen gepland:
o woensdag 4 mei: “Titus Brandsma on medieval philosophy” door de Ierse karmeliet Dr.
Simon Nolan o.carm. (Deze lezing stond eerder gepland, maar is vanwege ziekte van de
spreker naar deze nieuwe datum verplaatst.)
o woensdag 11 mei: “Titus Brandsma on national socialism” door de voormalige prior
generaal van de wereldwijde Karmelorde prof. Fernando Millan Romeral.
Beide lezingen zijn in het Engels, 15.30 – 17.00 uur. Deelname is gratis, maar u moet zich
wel even aanmelden, om de Zoomlink toegestuurd te krijgen, dat kan via de website (waar
ook meer informatie staat): https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/onderwijs/lezingenreekster-nagedachtenis-titus-brandsma/#h5d036a20-e9f4-32b3-ec22-33dec064e26d.

-

Op woensdag 11 mei zal omroep Max in het programma ‘Tijd voor
Max’, ’s middags om ca. 17.00 uur aandacht besteden aan de
heiligverklaring van Titus Brandsma. Onder getekende is uitgenodigd
om live in de uitzending toelichting te geven!

In een volgend ‘teken van leven’ zal ik ook nog melding maken van allerlei activiteiten die ná de
heiligverklaring zullen plaatsvinden. Maar misschien is het goed als u alvast noteert: de stichting
Vrienden van Titus Brandsma organiseert hier in het TBM een ‘Titusvriendendag’ op zaterdag 18
juni om de heiligverklaring te vieren. Er zullen inleidingen zijn, getuigenissen, muziek en een
feestelijke lunch.
Verder is zeker vermeldenswaard uit de afgelopen weken dat onze
medezuster Riet Velthuis op 14 april verhuisd is naar Huize Rosa, hier in
Nijmegen. In de afgelopen maanden verbleef ze in Joachim & Anna om
goed te kunnen bepalen welke zorg zij in deze fase van haar leven nodig
heeft. In Huize Rosa woont ze nu in een groep met meer religieuzen en kan
ze dagelijks in de kapel de vieringen mee maken.
We danken Riet heel hartelijk voor al haar inzet voor het Titus Brandsma
Memorial in de afgelopen 25 jaar! Dagelijks was ze voor de kerk bezig,
waarbij het contact met de kerkwachten een
voorname plaats innam. We wensen haar veel
zegen op haar nieuwe woonplek.
Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder TBM)
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