Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 12 oktober 2022
Beste mensen,
Op 17 oktober is het ‘werelddag van verzet tegen extreme armoede’. Een dag die erkend is door
de Verenigde Naties, en teruggaat tot 1987 toen in Parijs op het plein van de Mensenrechten
(uitkijkend op de Eiffeltoren) ruim 100.000 mensen van allerlei rangen en standen, landen en
gebieden bijeenkwamen om de slachtoffers van armoede te
gedenken en hun engagement in de strijd tegen armoede te vieren.
Er is toen een gedenksteen geplaatst met de tekst:
“Waar mensen in armoede moeten leven,
worden de Rechten van de Mens geschonden.
We zijn verplicht ons te verenigen
om die rechten te doen eerbiedigen.”
Grote inspirator van deze dag, en van de beweging ATD Vierde
Wereld die deze bijeenkomst had georganiseerd, was Joseph
Wresinski (1917-1988). Een Franse priester (met een Poolse
vader en Spaanse moeder) die zelf in armoede was opgegroeid en later als priester is gaan
samenleven met mensen in een soort daklozenkamp voor gezinnen, dichtbij Parijs.
In 2017 is (op een koude februaridag) bij gelegenheid van de honderdste geboortedag van Wresinski
hier bij ons voor de kerk op de Vredesmuur, een tegel geplaatst me een citaat van Joseph Wresinski.
Jaarlijks komen op of omstreeks 17 oktober mensen bij deze tegel bij elkaar (als er geen corona-

lockdown is) om ook mensen die slachtoffer zijn geworden van armoede te gedenken, en ons
engagement in de strijd tegen onmenselijke armoede te vieren en te sterken. Dit jaar zal dat zijn op:
zondag 16 oktober, na de viering, om 11.45 uur. Ieder die de doelstelling onderschrijft is
van harte welkom! Het internationale thema is: “Waardigheid in praktijk: ons samen inzetten voor
rechtvaardigheid, vrede en de planeet, zonder mensen of groepen uit te sluiten.” Voor meer info zie:
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https://www.atd-vierdewereld.nl/wat-doen-wij/vn-werelddag-verzet-extreme-armoede-17-oktober/
en https://www.un.org/en/observances/day-for-eradicating-poverty.
Bij de Vredesmuur is een korte bijeenkomst met tekst en muziek, en daarna wordt samen koffie/thee
gedronken in de Tituszaal van het Titus Brandsma Memorial.
Sinds het vorige ‘teken van leven’ is er weer van alles gebeurd. Onder andere is op vrijdag
30 september, bij de opening van ‘Grondfest’ (het democratie-festivial hier in Nijmegen) de (eerste)
Titus Brandsma Courant gepresenteerd, waar jongeren tijdens de Free Future College dagen aan
hebben gewerkt.
Het was een krant niet
óver Brandsma, maar
wel in zijn geest, zo is
mijn indruk. Het gaat
over actieve deelname
aan de democratie, over
vrijheid van de pers,
vrijheid van meningsuiting (met respect voor
elkaar), over samen
werken aan vrede en
gerechtigheid. Ik vond
het heel inspirerend om erbij te zijn, evenals bij de bijeenkomst met
wat heet de ‘erfgoed organisaties’ rondom de Tweede Wereldoorlog die op 29 september met de
wethouder kennismaakten en het indrukwekkende interview met Evgeniy Levchenko (voormalig
profvoetballer, met een Oekraïense moeder en een Russische vader), dat daarop volgde. Het maakt
de actualiteit en het grote belang van inzet voor vrede en democratie zeer duidelijk. Van harte hoop
ik dat de blijvende gedachtenis aan Titus Brandsma daar ook een steentje aan kan bijdragen.
Mocht u iets meer van Levchenko willen horen, hij was op 5 mei te beluisteren op
radio Flevoland, dat is terug te zien en te luistern op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=7evCnfdbCag.
Ondertussen werken Harry Faassen en Kees van de
Burgt gestaag verder aan het vervangen van de lampen in
de kerk, door de zuinigere LED lampen. (zie foto  )
In samenhang hiermee wil ik heel graag al de mensen bedanken, die bij
gelegenheid van de 80e verjaardag en het 60 jaar Karmeliet zijn van Paul
Reehuis (deze zomer) op zijn verzoek zijn ingegaan om hem geen (privé)
cadeau te geven, maar een bijdrage te geven voor de “energie transitie”
van de kerk. Daarvoor is ruim € 1800 binnen gekomen. Veel dank!
De kerk wordt ondertussen wat kouder, nu we de
thermostaat lager hebben gezet. Ik kreeg al tips binnen om
het warmer te houden: u zou bijvoorbeeld een kussentje mee
kunnen nemen, dat scheelt op het koude zitvlak van de stoel.
Groet, Marieke Rijpkema (beheerder TBM)
P.S. Nog een paar tips:
* Vrijdag 14 oktober a.s. Titus Brandsma lezing, georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut
in de Cenakelkerk in Nijmegen, zie: https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/evenementen/titusbrandsma-lezing/vm-titus-brandsma-lezing/titus-brandsma-lezing-2022-herwi-rikhof/.
* Do. 10 november symposium georganiseerd door tijdschrift Speling en uitgeverij Skandalon, bij
ons in de kerk. Zie: https://skandalon.email-provider.eu/web/q4nsnqkffh/dzbfchgwvf.
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