Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 21 mei 2022
Beste mensen,
Het waren enerverende dagen zo op en rond 15 mei jl. Het is nu een feit: Titus Brandsma is
heilig verklaard. Sint Titus, mogen we hem nu noemen, de heilige Titus Brandsma. Heel wat
mensen hebben het via de televisie gevolgd, hoe paus Franciscus op het Sint Pieterplein afgelopen
zondag Titus Brandsma en nog 9 andere mensen plechtig heeft heiligverklaard. Een korte levensbeschrijving ging eraan vooraf, en toen in enkele korte
zinnen heeft hij het aan de wereld kundig gemaakt:

Het was heel bijzonder om dat op het Sint Pieterplein met circa 55.000 andere mensen uit heel
de wereld mee te maken. Ook de dagen ervoor en erna hebben we met onze delegatie van 16 leden
van de Karmelfamilie in Nederland heel wat bijzondere ervaringen op kunnen doen. Ze hebben we
uitvoerig geluncht met de Nederlandse ambassadeur bij (zoals dat heet) de Heilige Stoel, op het
dakterras van haar residentie in Vaticaanstad, zijn we op bezoek geweest in
het internationale studiecentrum van de Karmel waar Titus van 1906-1909
gewoond en gestudeerd heeft, hebben we bijeenkomsten gehad met
inleidingen over Titus Brandsma, waren er grote internationale vieringen
voorafgaand en na de heiligverklaring (in de grote basilieken van Sint
Paulus buiten de muren en de Sint Pieter) enzovoort. We maakten zoveel
mee dat het ons niet lukte om dagelijks een verslagje te schrijven in ons
‘teken van leven vanuit Rome’, maar er wordt nog aan gewerkt, dus wilt u
een indruk opdoen van wat we per dag hebben mee gemaakt, kijk dan op:
https://titusbrandsmamemorial.nl/teken-van-leven-uit-rome/
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Het was leuk dat wij via de media ook een beeld mee kregen van hoe het hier in Nijmegen ging.
Zowel het Nijmeegse blad ‘De Brug’ had een verslag met foto’s (zie:
https://www.brugnijmegen.nl/nieuws/algemeen/146253/heiligverklaring-nijmeegse-hoogleraartitus-brandsma) als dagblad De Gelderlander (https://www.gelderlander.nl/nijmegen/samen-naarheiligverklaring-van-titus-kijken-op-de-tv-misschien-zien-we-bruls-wel~a4b27517/), die had zelfs
enkele video’s. Van harte aanbevolen om even te bekijken!
En ook het NRC had een reporter gestuurd, zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/15/de-heiligetitus-brandsma-helpt-mathieu-86-zelfs-bij-het-aantrekken-van-zijn-steunkousen-2-a4124448.

Over video’s gesproken, de voorzitter van het bestuur van het Titus Brandsma Memorial Harry
Faassen was ook in Rome, hij heeft een video van 15 minuten gemaakt van voor en tijdens de
viering op het Sint Pietersplein dat voor ieder te zien is op:
https://www.youtube.com/watch?v=tr0dfhF033Y.
Titus Brandsma heeft in de afgelopen week en weken heel veel media aandacht gehad. Als u nog
iets wilt terug lezen hoeft u maar de naam van Titus Brandsma in te toetsen bij de zoekopdracht
van bijvoorbeeld De Gelderlander, Omroep Gelderland, Brabants Dagblad, Omroep Brabant,
Omrop Fryslân, en bladen als De Trouw, De Volkskrant, het NRC, en u vindt veel informatie.
Ook op Facebook is veel te vinden. Bijvoorbeeld van twee jongeren van het Titus Brandsma
Lyceum in Oss, die ook een reportage maakten in Rome:
https://www.facebook.com/watch/?v=577800293587283&extid=NS-UNK-UNK-UNKAN_GK0T-GK1C&ref=sharing. En ook internationaal, bijvoorbeeld van Filipijnse Karmelieten:
‘Titus Brandsma Pilipinas’ en de internationale orde in Rome: ‘Order of Carmelites’.
Morgen, zondag 22 mei, is er om 16.00 uur in de kathedraal van Den Bosch een feestelijke
Eucharistieviering ter ere van Titus, waar diverse Nederlandse bisschoppen en ook de prior
generaal van de Karmelorde Miceal O’Neill in voor zullen gaan. Deze viering is ook online te
volgen via: Sint-Jan Den Bosch – YouTube.
Op dinsdag 31 mei is om 17.00 uur de onthulling van een tekst van Titus Brandsma als ‘literair
baken’ (voor info: http://www.literairebakensnijmegen.nl/) bij de Tituskapel aan de Doddendaal
in Nijmegen.
Op zaterdag 18 juni de Titus Brandsma Vriendendag, hier in het TBM. Het programma, en hoe u
zich kunt aanmelden, staat op: https://www.titusbrandsmavrienden.nl/.
Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder van het Titus Brandsma Memorial)
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