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EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 2 mei 2022  
 

Beste mensen, 
 
Wat gaat de tijd snel, nog maar een kleine twee weken en Titus wordt heilig verklaard! De 
spanning stijgt, de drukte neemt toe. In het vorige ‘teken van leven’ had ik aangekondigd om nog 
wat activiteiten rond de heiligverklaring op 15 mei te vermelden. 
Graag begin ik eerst met het vermelden van een aantal van onze eigen activiteiten: 
- Zaterdag 7 mei, van 10.15-12.00 uur – Online bijeenkomst ‘Mystiek in de 

psalmen’, met Kees Waaijman. In deze bijeenkomst zal psalm 80 centraal 
staan. Na aanmelding (via titusbrandsma@karmel.nl) ontvangt u de 
Zoomlink. Voor meer informatie, zie: 
https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/mystiek-in-de-psalmen-online-2/. 
Kosten van deelname: € 5.  

- Maandag 9 mei, van 20.00-22.00 uur – bijeenkomst in ons centrum (en deels in de kerk) 
‘Meditatief zingen’, met Anne-Marie ter Beke. Voor meer informatie, zie: 
https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/meditatief-zingen/2022-05-09/.  
In verband met de bladmuziek graag uiterlijk een paar dagen van te voren aanmelden.  
De liedkeuze is in aansluiting bij de Paas- en Pinkstertijd. De volgende bijeenkomst zal zijn 
op maandag 30 mei. Kosten van deelname (incl. bladmuziek en thee/koffie): € 7,50 

-  Er staan weer enkele Tituswandelingen gepland: op donderdag 5 mei a.s. 
vertrek om 13.30 uur op ons kerkplein; woensdag 18 mei, vertrek om 13.00 
uur op ons kerkplein; zaterdag 21 mei, vertrek om 10.00 u op ons kerkplein. 
De wandeling duurt ongeveer 1½ uur. Inmiddels zijn er diverse mensen die 
deze wandeling begeleiden. Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld.  
Kosten van deelname: € 5 per persoon. 

- Nog steeds is er elke week ‘bijbelinstuif’ op donderdagmorgen, van 10.30 – 12.15 uur. Samen 
wordt de evangelielezing van de komende zondag gelezen, en met elkaar besproken wat die in 
het eigen leven betekent of zou kunnen betekenen. Bijdrage: € 3 voor koffie of thee. 
Geïnteresseerden kunnen eenmalig komen, af en 
toe, of iedere week. Bijbelkennis is niet nodig. 

- Maandag 23 mei, van 20.00-21.30 uur een extra 
bijeenkomst ‘Signalen van Spiritualiteit’, met als 
titel ‘Onderstroom’, in aansluiting op de expositie 
die dan in de Vincentiuszaal zal hangen. 
‘Onderstroom’ is de titel van de bundel ‘gedichten 
en gedachten’ van Jos Delisse (1960-2016). Jos, 
die een goede vriend van mij was, was een 
getalenteerd dichter en singer-songwriter. Zijn 
vrouw Katia Delisse-Mercelis zal deze avond 
vertellen over de totstandkoming van deze bundel  Jos Delisse, geschilderd door Angela Delisse 
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en een aantal gedichten met ons lezen. In de bundel zijn ook opgenomen schilderijen van 
Angela Delisse, de zus van Jos. Zij is restaurateur, decorateur en schilder. Ook zij is deze 
avond aanwezig en zal vertellen over haar schilderijen, die dan in de Vincentiuszaal te zien 
zijn. Graag even aanmelding als u erbij wilt zijn (via titusbrandsma@karmel.nl).  
Over de bundel, zie: https://www.ditisonderstroom.eu/.  

Al deze activiteiten vindt u ook terug op: https://titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/.  
Enige tijd geleden hebben we een nieuw gedeelte opgezet voor onze website, die als titel gekregen 
heeft: ‘Biddend leven’. Als u op hierop klikt (https://titusbrandsmamemorial.nl/biddend-leven/ 
komt u op een pagina met vier onderdelen. 
Hier vindt u de link naar de opname van de 
psalmviering van de week (dezelfde als die 
in onze kerk die week gebeden wordt en 
die ook te vinden is via de ‘activiteiten-
pagina’ met de vieringen in de kerk.) 
NIEUW is de ‘inleiding in de psalm’. 
Kees Waaijman is namelijk bezig om voor 
elke psalm (dat worden er op den duur dus 
150!) een inleiding in te spreken via de 
computer. Dat wordt opgenomen. En bij 
elke ‘psalmviering van de week’ zal dan 
ook een ‘inleiding van de week’ te vinden 
zijn, passend bij de psalm die die week in de psalmviering centraal staat. Deze week is dat dus 
psalm 81. Deze pagina is vandaag beschikbaar gekomen, een primeur dus! 
Op de pagina is ook de tekst van de betreffende psalm te lezen, en eenvoudig te downloaden. Kees 
geeft eigenlijk een meditatie bij de psalm van 30 à 40 minuten. Hij maakt de luisteraar gevoelig 

voor de spiritualiteit van die psalm, door langs de tekst te 
lopen. Een geweldige mogelijkheid wordt ons hiermee 
geboden, om op onze eigen tijd, wanneer ons het past, ons te 
verdiepen in ‘de ruimte van de psalm’.   
Bent u nieuwsgierig geworden? De pagina is ook direct te 
bereiken, via deze link: 
https://titusbrandsmamemorial.nl/biddend-leven-in-de-ruimte-
van-de-psalmen/inleiding-in-de-psalm/  

Langzaam aan zal de ‘archief’ pagina gevuld gaan worden met inleidingen die eerder zijn 
opgenomen. Die zullen daar dan op volgorde van psalmnummer te vinden zijn.  
 

Er zal in de komende twee weken veel aandacht voor Titus Brandsma zijn in de 
media. Vorige keer noemde ik u al de uitzending op TV van omroep MAX ‘tijd 
voor MAX’, van woensdag 11 mei a.s. ’s middags na het journaal van 17.00 uur. 
Vandaag was journalist Stijn Fens van dagblad Trouw hier op bezoek, hij zal de 
komende twee zaterdagen artikelen schrijven over Titus en ook vanuit Rome 
verslag doen. Ook liet Omroep Brabant weten aan een tv programma te werken 
over Titus. Zij zullen aansluiten bij de programmering van KRO-NCRV die de 
heiligverklaring zullen uitzenden op zondag 15 mei, vanaf 10.00 uur. Zij zullen 
ook in hun voorprogramma, vanaf 9.30 uur aandacht besteden aan Titus. 
 

Graag wil ik iedereen vragen, die op 15 mei hier in het TBM samen naar de uitzending van de 
heiligverklaring wil kijken zich aan te melden, zodat we weten hoeveel mensen er te verwachten 
zijn. Graag een e-mail bericht (titusbrandsma@karmel.nl) vóór maandag 9 mei a.s. 

Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder TBM). 
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