Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 26 juni 2022
Beste mensen,
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde “Titus Brandsma vriendendag”, vorige week
zaterdag. De stichting Vrienden van Titus Brandsma had de dag georganiseerd om hier met
‘vrienden van Titus’ vanuit heel Nederland
de heiligverklaring nog eens feestelijk te
vieren. Na de verwelkoming door Hettie
Berflo, de voorzitter van de stichting,
spraken Richard Byrne (lid van het
generale bestuur van de Karmelorde, in
Rome) en locoburgemeester van Nijmegen
Noël Vergunst inleidende woorden. Inigo
Bocken (professor in Leuven en
wetenschappelijk medewerker
aan het Titus Brandsma
Instituut) hield een uitvoerige inleiding op het thema ‘Titus Brandsma en heilige
weerbaarheid’. Hij refereerde hierbij onder andere aan de toespraak die Titus
Brandsma zelf gehouden heeft over ‘heldhaftigheid’, voor studenten (in 1935
in Groningen, en in aangepaste vorm ook in 1936 in Tilburg en 1937 in
Rotterdam). Die tekst van Titus Brandsma kunt u vinden op:
https://titusbrandsmateksten.nl/heldhaftigheid/. De tekst van Inigo Bocken staat
op onze website: https://titusbrandsmamemorial.nl/wpcontent/uploads/2022/06/2022-06-18-Inigo-Bocken-heilige-weerbaarheid.pdf.
’s Middags konden we luisteren naar indrukwekkende getuigenissen over Titus Brandsma, met
hedendaagse beelden uit het nieuws geprojecteerd
op een groot scherm, waardoor de actualiteit van de
persoon van Titus Brandsma en waar hij voor staat
nog meer geaccentueerd werd.
Het geheel werd afgewisseld met prachtige live
muziek (’s morgens eerst
trompet, later harp en fluit, en
’s middags een blaaskwintet).
Aan het eind van de middag sprak provinciaal
Huub Welzen woorden van dank en was er een
gebedsdienst ter ere van Titus.
Daarna kon er nog een glaasje wijn gedronken
worden in de Tituszaal van het TBM, met de
passende naam ‘Sanctus’.
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De volgende dag, op zondag 19 juni waren er ’s middags weer veel mensen in de kerk. Toen was
er een concert van het Nijmeegs Universitair
Kamerkoor Audite Nova, in samenwerking
met een ander koor en een kinderkoor.
Op maandag was er een feestelijke middag in
de Tituszaal van ons centrum. Toen vierde
Kees Waaijman in kleine kring zijn
verjaardag.
Bijzonderheid daarbij was
onder andere dat
hem, op initiatief
van collega’s van de universiteit in Bloemfontein in Zuid Afrika
een boek is aangeboden: In the Divine Presence. Essays in honour
of Kees Waaijman on his 80th birthday. Er staan 14 artikelen in
van auteurs uit drie werelddelen, allemaal in het vakgebied van
liturgie, spiritualiteit en de Schrift. De artikelen van het boek zijn
online te lezen en te downloaden.
(Zie: https://journals.ufs.ac.za/index.php/at/issue/view/515.)
De meeste artikelen zijn in het Engels, maar de artikelen van Ad
de Keyzer (Ja, goed te deunen onze machtige (Psalm 147,1): De
zoektocht naar een toonzetting van de Psalmen) en Anne-Marie Bos
(Titus Brandsma: getuige van God) zijn in het Nederlands.
Ook werd aan Kees het proef exemplaar
van psalmviering 1 aangeboden, door Ad en Anne-Marie,
met een kunstwerk van Charlotte Caspers als kaft. Dat
was ook de aanleiding, dat alle
aanwezigen de eerste zin van
psalm 1 (Welvaart de man die…
ps.1,1) zelf mochten afmaken, en
als een blaadje aan de door Paul
Reehuis getekende boom (vgl.
ps.1,3: hij weest als een boom
gestekt aan watergleuven) mochten plakken.
Op maandag was er ook een pastoresteam te gast in het TBM, om een ‘groet’ te brengen aan Titus,
en vrijdag was er een groep van 30 zusters uit India op bezoek, medezusters van Truus en Laetitia
Aarnink, van de congregatie JMJ, die in een vijfdaags bezoek aan Nederland op zoek zijn naar de
historische wortels van hun congregatie.
Verder is merkbaar dat het seizoen ten einde begint te lopen: de
bijbelinstuif had een gezellige afsluiting van hun wekelijkse
bijeenkomsten, met een lunch in de achtertuin. Ook de Karmelregelleesgroepen van vrijdagmiddag en zaterdagmorgen hadden hun
laatste bijeenkomst.
We zijn volop bezig met het plannen van de data voor het nieuwe
seizoen. Die van de jaarcurus ‘Biddend leven – in de ruimte van de
psalmen’, zijn inmiddels bekend. (Zie: https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/jaarcursusbiddend-leven-2022-2023/).
Veel dank aan allen die al een bedrage hebben overgemaakt als jaarlijkse kerkbijdrage!
(Voor degenen die het nog willen doen, dat kan nog steeds op NL56 INGB 000019729.)
Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder van het Titus Brandsma Memorial)
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