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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 
Nijmegen, 15 mei 2020  

 
Beste mensen, 
 
Het was een spannende en opwindende dag, afgelopen dinsdag. Al vroeg in de morgen kwam er 
een grote wagen vol met plantjes het kerk-
plein opgereden. In deze en een andere auto 
van de terreindienst van Stichting Carmel-
college kwamen vier ervaren hoveniers 

mee uit het oosten van het land, om zich hier voor 
het verfraaien van onze tuin in te zetten. Enkele 
jaren geleden is er een samenwerking tot stand 
gekomen tussen Stichting Carmelcollege en het 
Titus Brandsma Memorial. 
De Stichting Carmelcollege is in 1922 opgericht 
door de Karmelorde, waarbij Titus Brandsma een 
centrale rol vervulde. Begonnen met twee scholen 
(in Oss en Oldenzaal) is het inmiddels uitgegroeid 

tot een stichting met twaalf school-
organisaties, ruim 50 schoollocaties, en  
ca. 38.000 leerlingen. Én een eigen 
terreindienst / groenvoorziening. Om de 
band met de Titus Brandsma en de 
Karmeltraditie vorm te geven, hebben ze 
aangeboden om als gift één dag per jaar de 
tuin rondom de Titus Brandsma 
gedachteniskerk een ‘grote beurt’ te geven. 
En dit jaar bleken ze bereid om die dag in 
te vullen met het planten van de nieuwe 
hedra plantjes.  
Er werden gaten ‘geboord’, en stuk voor 
stuk werden, ook met de hulp van ons bestuurslid Kees van de Burgt en een klein groepje 
vrijwilligers alle ruim 5000 plantjes in een aantal uren ingepland! Echter, wat bleek…… 
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we kwamen nog veel plantjes te kort. We hadden óf het aantal vierkante meters verkeerd 
berekend, of het aantal benodigde plantjes per vierkante meter verkeerd ingeschat, maar er 
bleken nog wel 2000 plantjes meer nodig te zijn, om alle open liggende stukken van klimplantjes 
te voorzien. Dus er gaan toch nog plantjes besteld worden, en de Stichting Carmelcollege heeft 
toegezegd nog een dag te zullen komen om ook de andere plantjes te planten. 
Maar, al zijn we nog niet helemaal klaar, het resultaat tot nu toe mag er zijn!  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ook achter de bankjes op het plein zijn 
wat plantjes gezet, waardoor hopelijk 
gauw de grafitti op de muren niet meer 
zichtbaar zal zijn. 
 

Inmiddels blijken ook de waterslangen 
goed te werken, en krijgen de plantjes 
regelmatig wat water toe gedruppeld! 

Misschien goed om nog even te melden dat 
ons kerkgebouw nog steeds elke dag open is 
van 10 – 16 uur, voor persoonlijk gebed en 
bezinning. 
 
En vanaf morgen (zondag tegen 12 uur) kunt 
u de nieuwe psalmviering, dit maal rond 
psalm 47, weer mee bidden, op: 
https://www.titusbrandsmamemorial.nl/ 
Psalmvieringen.html 
 

 

Met hartelijke groet, 
 
Marieke Rijpkema 
(beheerder Titus Brandsma Memorial) 


