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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 12 juni 2020  
 

Beste mensen, 
 
De kogel is door de kerk. Het bestuur van het Titus Brandsma Memorial heeft toestemming 
gegeven om voorzichtig weer activiteiten te gaan opstarten. Dat betekent voor de vieringen: 
- Dat we maandag 15 juni a.s. ’s avonds om 19.00 uur weer een viering in onze kerk zullen 

hebben. Zoals eerder gemeld zal dat een gebedsdienst zijn rond het Evangelie.  
Als dat allemaal goed gaat, zal er ook dinsdag, woensdag en donderdag om 19.00 uur een   
dergelijke viering zijn. 

- Dat er dinsdagmorgen 16 juni om 9.00 uur een kleinschalige Eucharistieviering zal zijn.  
En als dat goed gaat ook op zaterdag 20 juni om 9.00 uur en 17.00 uur. 

 

U begrijpt dat er vanwege de coronatijd waarin we leven een aantal voorwaarden zijn om (veilig) 
met elkaar te kunnen vieren. Dat gaat om: 
- thuis blijven als u of uw huisgenoot gezondheidsklachten heeft die op besmetting met het 

coronavirus zouden kunnen duiden (zie de bijlage ‘gezondheidscheck’, met de vragen zoals 
de overheid ons oplegt om aan u te vragen); 

- aanmelden vooraf is nodig, deze eerste week door een e-mail te sturen naar het Titus 
Brandsma Memorial (titusbrandsma@karmel.nl), met uw naam en vermelding voor welke 
viering of vieringen u zich voor deze week aanmeldt (of bellen als u geen e-mail heeft). 
Na de eerste week hopen we bij de weekdag vieringen een aanmelding bij de deur te kunnen 
doen. Daarover hoort u volgende week meer. 

- te allen tijde 1,5 meter afstand houden van elkaar (in de kerk is dat: 4 vloertegels); 
- bij binnenkomst in de kerk uw handen ontsmetten (in de kerk is ontsmettingsmiddel 

aanwezig); 
- via een centraal punt in de kerk naar uw plaats toegaan (zal duidelijk worden aangegeven, 

nabij de hoofdingang van de kerk); 
- gaan zitten op de plaats die u gewezen wordt; (ga daarbij niet zitten op een stoel waar op 

staat: “geen zitplaats”, dat betreft de helft van de stoelen in de kerk) 
- na de viering per rij naar de uitgang; 
- geen samenzang in de viering;  
- en de overige richtlijnen zoals het RIVM die heeft aangegeven, 

zoals: hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog / schud 
geen handen / bent u 70 jaar of ouder of heeft een kwetsbare 
gezondheid: wees extra voorzichtig. 

- kom niet (allemaal) vlak voor het begin van de viering binnen, 
de extra procedures zullen wat extra tijd vragen; de kerk is steeds minimaal 15 minuten voor 
de viering open. 

 

Het zal voor ons allemaal wel wennen zijn, om met al deze extra aanwijzingen te gaan vieren. 
Maar hopelijk zal het ons gebed niet in de weg staan, en zal het ons goed doen weer bijeen te 
komen, voor gebed en bezinning.  

Met betrekking tot het ontvangen van de Communie, zal in de Eucharistieviering extra 
toelichting gegeven worden.  
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Behalve dat de kerk weer beschikbaar zal zijn voor de hierboven genoemde vieringen, en ook 
voor de stilteviering om 12.30 uur van maandag t/m zaterdag, is het ook weer mogelijk een 
ruimte te reserveren in het centrum aan de Stijn Buysstraat. We doen dat rustig aan, niet meteen 
alle ruimtes tegelijk, en ook niet meteen alle dagen. Maar we willen wel graag ervaring gaan 
opdoen, hoe persoonlijke gesprekken, bezinningsbijeenkomsten en vergaderingen op een veilige 
manier kunnen plaatsvinden in ons centrum. 
Ook daar zullen de nodige extra richtlijnen gevolgd moeten worden, zoals de gezondheidscheck, 
het handen ontsmetten en het 1,5 meter afstand houden van elkaar.  
Als u van één van de ruimtes gebruik zou willen maken wordt u verzocht, zoals al gebruikelijk 
was, even met mij contact op te nemen via e-mail (titusbrandsma@karmel.nl) of telefoon (tijdens 
kantoor uren: 024 – 3602421).  

 
 
 
De ca. 100 overtollige stoelen 
uit de zalen en spreekkamers 
zijn inmiddels door leden van 
de Karmelcommuniteit  
verplaatst naar de Eliakelder, 
onder het huis.  
 
 
 
 
 

 
We gaan ondertussen gewoon door met het plaatsen van een wekelijks nieuwe psalmviering op 
de website (https://www.titusbrandsmamemorial.nl/Psalmvieringen.html). De komende week zal 
dat zijn psalm 67. 
Voor geïnteresseerden herinner ik ook nog even aan de mogelijkheid om (gratis) deel te nemen 
aan de online studieweek mystiek van 6-10 juli, over teksten van Titus Brandsma (meer 
informatie op: https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/onlinestudieweek/). 
 
Graag wens ik u een goed weekend en een mooie week.  
En wie weet tot ziens bij één van de vieringen! 
 
Marieke Rijpkema 
(beheerder Titus Brandsma Memorial) 


