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EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 10 mei 2022  
 

Beste mensen, 
 
Het wordt nu echt aftellen, tot de dag van de heiligverklaring van Titus. Op donderdagmorgen 

vertrekken we met vieren vanuit de Eliagemeenschap, te weten 
Anita van Kempen, Wilhelmien van Vugt, Sanny Bruijns en 
ondergetekende naar Schiphol, waar we ons aansluiten bij een 
wat grotere groep met leden van de Karmelfamilie in 
Nederland, om naar Rome te gaan, waar we zondag de 
heiligverklaring op het Sint Pieterplein van Titus Brandsma en 
nog negen andere mensen live hopen bij te wonen.  
Deze viering die om 10.00 uur begint, zal op televisie live 
worden uitgezonden door de KRO-NCRV. Zij verzorgen ook 

een voorprogramma, vanaf ca. 9.30 uur. Zoals al eerder gemeld, is er om deze reden op zondag  
15 mei géén viering om 10.30 uur in onze kerk, maar wel een gebedsdienst ter ere van Titus 
Brandsma om 9.00 uur. Direct aansluitend (vanaf ca. 9.30 uur) is er de gelegenheid om samen in 
de Tituszaal naar de uitzending te kijken (via de beamer op groot scherm). Graag wel even 
aanmelden vóór woensdagavond 10 mei, via titusbrandsma@karmel.nl. (Daarna kan ik namelijk 
de mail niet meer lezen, vanwege de Romereis.) 
 

Het toeval wil dat op zondag 15 mei het ook Open Kloosterdag is. Vanaf 14.00 uur zijn er 
mensen van de Karmelfamilie in het TBM aanwezig om over de Karmeltraditie te vertellen.   

Om 14.00 en 15.00 uur is er een Powerpoint Presentatie over de 
Karmel. Daarna is er gelegenheid tot gesprek. En ook is er een 
boekentafel. In de kerk worden rondleidingen gegeven om 14.00 en 
15.00 uur, en om 16.00 uur zal er een vesperviering zijn bij 
gelegenheid van de heiligverklaring van Titus Brandsma, 
georganiseerd door de pastores van Nijmegen, waarbij iedereen 
welkom is. 

In Rome is er rondom de dag van de heiligverklaring van alles te doen. Zo zijn we vrijdag 
uitgenodigd voor de lunch bij de ambassadeur van Nederland bij 
het Vaticaan, mevrouw Caroline Weijers, die we een paar weken 
geleden ook hier in het TBM op bezoek hebben gehad. En ’s 
middags kunnen we dan het generalaat (zeg maar het ‘hoofd-
bureau’) van de wereldwijde Karmelorde bezoeken.  

Op maandagmorgen zal er een grote 
dankviering zijn in de Sint Pieter, en 
maandagmiddag een symposium over Titus Brandsma in de Friezenkerk. 
Dat symposium zal overigens via livestream te volgen zijn, ook in 
Nederland. Sprekers zijn: Antoine Bodar (priester), mevr. Weijers 
(ambassadeur), mevr. Buijs-Glaudemans (burgemeester van Oss), dhr. Brok 
(commissaris van de Koning in Friesland), zr. Sanny Bruijns (Karmeliet),  
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p. Huub Welzen (prior provinciaal) en p. Miceal O’Neill (prior generaal). Deze lezingen zijn via 
deze Zoomlink ook in Nederland te volgen: https://us06web.zoom.us/j/82480138085.  

Vandaag (dinsdag 10 mei) was er  ook al een voorprogramma. Een Engelstalig symposium met 
als titel: ‘Titus Brandsma: The Challenges for Journalism in Troubled Times’. Daar was ook een 
stream mogelijkheid, dus wellicht dat dat binnenkort nog ergens terug te zien is.  
 

Vanuit de groep pelgrims naar Rome van de Karmelfamilie zijn we van plan regelmatig een 
‘teken van leven uit Rome’ te sturen naar ‘het thuisfront’. Dat zal onder andere geplaatst worden 
op onze website, en wel op de pagina: https://titusbrandsmamemorial.nl/teken-van-leven-uit-rome/ 
(ook te vinden onder het menu: Titus Brandsma – heiligverklaring) en op onze Facebook pagina 
Signalen van Spiritualiteit.  

 

Het is druk met media aandacht voor Titus Brandsma. 
Zaterdag jl. stond er een groot artikel van journalist 
Stijn Fens in dagblad Trouw, waartoe hij ook een 
bezoek gebracht had aan ons centrum. Dit artikel is  
terug te lezen op hun website: 
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/in-de-voetsporen-
van-verzetsheld-en-heilige-titus-brandsma-hij-wilde-
voor-de-waarheid-opkomen~b8fd71a8/.  
 

Gister belde EenVandaag, van Radio1 voor een 
interview, na het radiojournaal van 16.30 uur. Eventueel 
terug te horen via uitzending gemist: 

https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/eenvandaag/c3cc8d88-d023-4afa-b353-
c8cdb71b5bd1/2022-05-09-eenvandaag (van minuut 27.00 - 35.45). 
En morgen (woensdag 11 mei), zoals al eerder gemeld, mag ik aanschuiven aan de tafel bij ‘Tijd 
voor Max’ (NPO 1, na het journaal van 17.00 uur) om wat over Titus Brandsma te vertellen. 
Titus Brandsma kwam ook nog in 
het nieuws omdat burgemeester 
Bruls bij de 4 mei herdenking op 
het Trajanusplein hier in Nijmegen 
(waar straks de Titus Brandsma-
singel op uit zal komen!) Titus 
Brandsma citeerde, met zijn 
uitspraak dat we niet geroepen zijn 
om grootse, opvallende en druk 
besproken dingen te doen, maar de 
gewone dingen op grootse wijze te doen. Op onze website vindt u daar meer over: 
https://titusbrandsmamemorial.nl/bruls-4-mei/. Het Titus Brandsma Instituut en het TBM legden 
weer, zoals gebruikelijk, samen een krans na de toespraak van de burgemeester. 
 

Voor ik dit ‘teken van leven uit Nijmegen’ beëindig vraag ik graag nog even aandacht voor de 
volgende bijzondere gelegenheden in de komende weken: 

- maandag 23 mei een avond ‘Signalen van Spiritualiteit’ over de dichtbundel Onderstroom 
- zondag 29 mei na de viering bijeenkomst met penningmeester Bert Jansen, over de stand 

van zaken van de financiën in het TBM 
- inleiding van de psalm van de week (dat is nu psalm 86, en volgende week psalm 87) door 

Kees Waaijman, te zien en te horen op: https://titusbrandsmamemorial.nl/biddend-
leven/inleiding-in-de-psalm/. (Vorige keer had ik niet helemaal het juiste adres genoemd.) 

Ik wens u een goede week, en alvast een mooie en feestelijke heiligverklaringszondag!    
Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial) 
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