Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 8 mei 2020
Beste mensen,
We hebben een week achter de rug waar in en rond het TBM van alles gebeurd is.
Maandag was het dodenherdenking. Gewoonlijk
behoren wij tot degenen die op 4 mei bij het
monument op het Trajanusplein een krans
leggen, namens het Titus Brandsma Memorial en
het Titus Brandsma Instituut samen. Dit jaar
kregen we bericht dat we een krans konden láten
leggen, en daar zijn we positief op in gegaan. Al
konden we er dit jaar niet massaal bij zijn, het
blijft natuurlijk toch belangrijk ook lokaal de
doden uit de Tweede Wereldoorlog, waar Titus
Brandsma er één van was, te gedenken. Op
5 mei ben ik er even langs gefietst, en heb
kunnen constateren, dat onze krans inderdaad
geplaatst is.

Op 4 mei hebben we natuurlijk
wel de klok kunnen luiden voor
de twee minuten stilte om 20.00
uur, en ook hebben we op 4 en 5
mei de vlag uit kunnen hangen.
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Donderdag was onze
bestuursvergadering.
En het is gelukt om
dat via de computer
te doen. Zie hier het
‘bewijs’.

Misschien is dit
meteen wel even een
gelegenheid om u de bestuursleden voor te stellen. Rechtsboven ziet u: Harry Faassen, de
voorzitter van het bestuur van de stichting Titus Brandsma Memorial. Hij is deskundig op het
gebied van organisatie en communicatie. Verder met de klok mee (naar beneden) ziet u Kees
van der Burgt, onze onovertroffen bestuurder op het gebied van technische aangelegenheden
m.b.t. de gebouwen en de tuin. Daaronder Kees Waaijman, die de Karmelorde
vertegenwoordigt in het bestuur. Daarnaast Bert Janssen, onze penningmeester, die ook een
beroepsachtergrond heeft in het bankwezen. Daarboven ziet u mij, die als beheerder van het
Titus Brandsma Memorial de vergaderingen van het bestuur bijwoon. En bovenaan links
Mathieu Raemaekers, die een achtergrond heeft in onderwijs en organisatie. Hij helpt mij het
werk in het TBM wat te organiseren, en zal ook samen met mij en Kees van de Burgt in de
komende weken heel concreet plannen gaan maken voor wat er nodig is, als we in ons Centrum
mogelijk weer mensen gaan ontvangen, in deze Coronatijden.
We hebben geconstateerd dat we ons voorlopig financieel nog geen zorgen hoeven te maken,
maar dat we wel zullen ‘interen’ op de financiële buffer, die we net hadden opgebouwd.
We zien ook nog wel ruimte om mogelijk tot herstel van de pyloon met afbeeldingen van Titus
Brandsma op het kerkplein over te gaan. Dat gaat nu nader onderzocht worden, wat daarvoor
nodig is.
Tenslotte vorderen de werkzaamheden in
de tuin. In de afgelopen dagen is er
welgeteld: 3,2 km (!) tuinslang in de tuin
rond de kerk neergelegd. Zigzaggend.
Daar zal t.z.t. langzaam druppelend water
uitkomen.
De dag van het planten van de nieuwe
hedra is vervroegd en zal dinsdag a.s.
gaan gebeuren!
Met hartelijke groet,
Marieke Rijpkema
(beheerder Titus Brandsma Memorial)
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