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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

  
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 3 maart 2023 
 

Beste mensen, 
 
De Veertigdagentijd is begonnen. Hier in het bezinningscentrum van het Titus Brandsma Memorial 
is dat in het bijzonder op twee manieren merkbaar.  
Zo heeft er een wisseling van de exposities plaats gevonden. De mooie landschapschilderijen van 
Martina Vieten en prachtige ikonen van Joos Streefkerk zijn door de leden van de 

expositiewerkgroep vervangen door de expressieve kruiswegstaties 
van Sieger Köder (dat wil zeggen: reproducties van zijn 
schilderijen). Sieger 
Köder (1925 - 2015) 
was een Duitse 
zilversmid en 

schilder en jarenlang leraar op een middelbare 
school. Op 41 jarige leeftijd is hij theologie gaan 
studeren en priester geworden. Hij combineerde zijn 
werk als pastoor met dat van kunstenaar. Zijn werk 
valt op door de sterke kleuren en robuuste, 
gedrongen figuren.  
En maandag was de eerste avond ‘Signalen van Spiritualiteit’ in deze periode op weg naar Pasen. 

We hadden een mooi gesprek over waar we aan denken bij, en wat voor 
ons betekent, de uitdrukking “Hij heeft zichzelf gegeven” als het gaat 
om Jezus. Mogelijk denken we dan in eerste 
instantie aan zijn sterven aan het kruis, maar 
hoe meer je er over nadenkt, hoe meer je gaat 

herkennen dat hij zich op zoveel momenten in zijn leven gegeven heeft. 
De komende maandagen zullen we, weer met behulp van afbeeldingen, 

verder spreken over wat  ‘zichzelf geven’ kan 
betekenen, maar dan vooral in ons eigen leven en wat we daaraan beleven 
(weerstanden, vreugden, pijn, etc.). De avonden volgen op elkaar, maar 
kunnen ook los gevolgd worden. De komende 5 maandagen zal de koffie weer 
klaar staan om 19.45 uur, zodat we om 20.00 uur de bijeenkomst kunnen 
starten. (Deelname: € 5 per keer.) 

Ondertussen is er ook flink gewerkt aan het afbreken 
van de steigers rond de kerk. Helaas is het deze week 
nog net niet klaar gekomen, omdat de steiger(af-) 
bouwers moesten wachten op de firma die de lift in de 
steigers eerst weer moest afbreken. Daardoor staat er nu 
nog één toren van steigers, aan de kant van de zij-ingang. 
In de loop van volgende week zal de hele kerk naar 
verwachting weer ‘steigervrij’ zijn, na een periode van 
7 maanden. (De opbouw begon op 4 juli.) 
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De horizontale draad 
staat nu weer…      … mooi rechtop! 

 

Het was indrukwekkend om het vakwerk van de steigerbouwers, liftbouwers, voegers, kraan-
machinisten en al die andere werkers aan de kerk in de afgelopen periode aan het werk te zien. In 
weer en wind en vaak op grote hoogte. Ze hebben geweldig werk geleverd. 
Een bijzonder detail van de werkzaamheden is geweest dat ook de bliksemafleider helemaal boven 
op het kruis van de kerk weer is vast gezet. Een opmerkzame buurman maakte ons erop attent dat 

de bliksemafleider scheef stond. Omdat toch de grote 
hijskraan besteld was, hebben twee mannen het 
gewaagd om zich omhoog te laten takelen en de draad 
van de bliksemafleider weer recht te zetten! 

 
 

 

In heel verschillende media is in de afgelopen 
tijd zowel aandacht geweest voor Titus 
Brandsma als voor onze kerk en vieringen 
van de Eliagemeenschap. 

 

In wijkkrant ‘De Zeeheld’ staat in het februari nummer 
een uitgebreid artikel over de achtergrond van de Elia-
gemeenschap, en beschrijft journalist Harry Koolen ook 
iets van zijn ervaring toen hij een viering mee maakte. 
Van harte aanbevolen.  
U vindt het artikel ook op onze website: 

https://titusbrandsmamemorial.nl/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-De-Zeeheld-Eliagemeenschap.pdf 
 

Titus Brandsma stond in de nationale en internationale media in de aandacht, omdat paus Franciscus 
zich in een interview positief heeft uitgelaten over het uitroepen van Titus Brandsma tot patroon 
van de journalisten. Zie bijvoorbeeld: https://www.deroerom.nl/nieuws/2023/03/paus-franciscus-
steunt-plan-om-titus-brandsma-patroonheilige-voor-de-journalistiek-te-maken/ en:  

https://www.ocarm.info/cgi-bin/dada/mail.cgi/archive/Citoc/20230302124212/ (Engelstalig).  

Het Nederlands Dagblad plaatse bij het bericht (https://www.nd.nl/geloof/katholiek/1165019/paus-
franciscus-steunt-plan-om-titus-brandsma-patroonheilige-vo#) een mooie foto van onze Tituskapel.  
 

Van harte wens ik u een mooie bezinnende tijd op weg naar Pasen, 

Marieke Rijpkema  
(beheerder Titus Brandsma Memorial)             


