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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

  
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 6 januari 2023 
 

Beste mensen, 
 
Van harte wens ik u allen een heel:  

   

Het nieuwe jaar is begonnen. Ik ben heel benieuwd wat het zal brengen, hier in en rond het Titus 
Brandsma Memorial. Het jaar 2022 zal voor mij altijd verbonden blijven met de heiligverklaring 

van Titus Brandsma. Dat was een heel bijzondere mijlpaal. Maar ook 
2023 zal een aantal bijzondere momenten kennen, die samenhangen 
met de gedachtenis van Titus Brandsma. Zo is er dit jaar het 100-jarig 
bestaan van de universiteit van Nijmegen, het 100-jarig bestaan van 
stichting Carmelcollege, 100 jaar aanwezigheid van Karmelieten in 
Indonesië, waar Titus Brandsma allemaal nauw mee verbonden was. 
In het najaar zal er aan de Radboud Universiteit een internationaal 
congres zijn over Titus Brandsma. Dan zal ook het boek dat professor 
Inigo Bocken in de afgelopen 
jaren aan het schrijven geweest is, 

en wat genoemd kan worden een ‘intellectuele biografie’ over 
Titus Brandsma, gepresenteerd gaan worden. En wie weet wat 
ons verder nog te wachten staat. 
 
Hoewel de bouwwerkzaamheden aan het kerkgebouw de 
afgelopen twee weken stil gelegen hebben, is er vandaag in huis 

hard gewerkt. Harry Faassen en 
Kees van de Burgt hebben behalve bestuur-
lijke ook de nodige praktische vaardigheden. 
Ze hebben een groot deel van de lampen in 
ons bezinningscentrum vervangen door LED 
lampen. Bovendien hebben ze de lampen in de 
koepel van de kerk, die ze kort na kerstmis al 
hadden vervangen, opnieuw vervangen, 
omdat bleek dat de lampen niet sterk genoeg 
waren om het liturgieblad goed te kunnen 
lezen. Dat is nu een stuk beter. En ook de 
nieuwe lampen in het centrum geven heel 
prettig licht (vinden de eersten die er vandaag 
van konden genieten). Heel veel dank! 

 

 
Pallet vol met nieuwe lampen. 

Harry en Kees aan het werk. 

 
Alle 8 koepellampen 
branden weer. 
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We ontvingen deze week helaas het verdrietige bericht dat Geertruid Wissink is overleden. Vele 
      jaren was ze een trouwe deelnemer in onze vieringen, en ze heeft 

bijvoorbeeld ook regelmatig mee gedaan aan de avonden Signalen van 
Spiritualiteit. Ze was een betrokken, intelligente, hartelijk vrouw, die 
we zeker zullen missen. Helaas hebben we haar vanaf het begin van 
de coronapandemie al niet meer in de kerk gezien. Geertruid is 89 jaar 
geworden. Er wordt dinsdag 10 januari voor haar een herdenkings-
bijeenkomst gehouden bij de Algemene Begraafplaats in Nijmegen. 

(Voor wie meer informatie wil: stuur een mailtje en dan kan ik de 
rouwkaart digitaal doorsturen.)  

 
 

In dit nieuwe jaar gaan een heel aantal cursussen en bijeenkomsten gewoon weer door: zoals de 
wekelijkse bijbelinstuif (over het evangelie van de komende zondag) op donderdagmorgen vanaf 
10.30 uur, de verschillende groepen die samen de Karmelregel lezen, de groepen Bijbels 
Hebreeuws en de cursus ‘Biddend leven in de ruimte van de psalmen’. Zie op de website: 
https://titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/.  
Wat nog niet op de website staat, maar er wel binnenkort op zal komen, zijn twee nieuwe serie 
bijeenkomsten die voor de komende maanden gepland staan: 

- Mystiek in de psalmen – bijeenkomsten via Zoom (dus via de computer, zodat ook mensen die 
verder weg wonen of aan huis gebonden zijn mee kunnen doen), waarin Kees Waaijman de 
deelnemers meeneemt in het lezen van een psalm vanuit mystiek perspectief. 
Er zijn drie (Zoom-) bijeenkomsten gepland, op zaterdagmorgen van 10.15 – 12.15 uur: op  
4 februari, 1 april en 3 juni. De bijeenkomsten zijn los te volgen. Deelname is € 5 per keer. 

- Ook op zaterdagmorgen van 10.15 – 12.15 uur zijn er vijf bijeenkomsten gepland In de 
leerschool van Titus Brandsma, waarin Anne-Marie Bos met de aanwezigen teksten leest van 
Titus Brandsma. Deze keer gaat het om teksten die gaan over, of samenhangen met: vrede. Aan 
deze serie wordt bij voorkeur deelgenomen aan de hele serie, maar een of enkele bijeenkomsten 
mee doen kan ook. De hele serie, inclusief een reader met de teksten kost € 30. De data zijn:  
18 februari / 25 maart / 29 april / 27 mei / 24 juni.  

Voor beide cursussen kunt u zich bij mij aanmelden, bij voorkeur via e-mail: 
titusbrandsma@karmel.nl. 

Mocht u al plannen willen maken voor de zomerperiode: ook de 
retraite te voet in de Ardennen heeft al een vaste datum: 20 - 27 
augustus. Aan inschrijving hiervoor gaat een gesprek met een van 
de begeleiders vooraf. Voor meer informatie, zie: 
https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/retraite-te-voet-2023/.  

 
De School voor Spiritualiteit van het Titus Brandsma Instituut start in februari een programma met 
als titel: Toewijding. Spiritualiteit als persoonlijk leiderschap. Het bestaat uit drie onderdelen: 
een introductieavond in Utrecht op 16 februari, een retraite-weekend in juni in Zundert en vier 
lezingen. De lezingen zijn ook apart te volgen. Twee van de vier lezingen worden bij ons in het 
Titus Brandsma Memorial gehouden:  

- donderdag 9 maart, vanaf 19.30 uur: Toewijding bij Etty Hillesum, door Judith Koelemeijer 
- donderdag 30 maart, vanaf 19.30 uur: Toewijding bij Titus Brandsma, door Inigo Bocken. 

Aanmelding hiervoor kan alleen via het Titus Brandsma Instituut. Voor meer 
informatie: https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/actueel/nieuws/vm-
nieuws/programma-maatschappelijke-spiritualiteit-2023/.  
 
Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)    


