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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 19 juni 2020  
 
Beste mensen, 
 
De eerste week dat we weer wat meer activiteiten in het Titus Brandsma Memorial hebben 
gehad, sinds we die vanwege de corona pandemie grotendeels stil hebben moeten leggen, is goed 
verlopen. Er waren ’s avonds om 19.00 uur weer vieringen rond het Evangelie, zij het dan zonder 
samenzang en zonder het delen van de Communie. Degenen die er waren, waren er blij mee, zo 
weer samen te kunnen komen voor bezinning en gebed. Ook de eerste Eucharistieviering sinds  
lange tijd is goed gegaan. 
Het was die eerste keer 
nog wel een beetje 
wennen, met het vinden 
van een plaats via een 
centraal punt, om goed op 
1,5 meter afstand van 
elkaar te blijven, en hoe 
het gaat met naar voren 
lopen voor de Communie. 
Maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat dat ook 
wel weer gauw zal 
wennen.  
We zitten natuurlijk iets verder van elkaar af, en ook het napraten met elkaar voelt wat vreemd 
op 1,5 meter afstand. Maar het is belangrijk dat ieder die in de kerk komt zich veilig kan weten, 
dat we rekening houden met elkaar, en het risico dat we elkaar ziek maken met een levens-
bedreigende ziekte zo klein mogelijk houden. 
 

Ook in ons centrum zijn alweer een aantal bijeenkomsten geweest, zoals twee groepen die zich 
hebben gebogen over het Evangelie. 
Meteen aan het begin van de week stond de telefoon (en de e-mail) al min of meer roodgloeiend 
van allerlei groepen, die wel weer in ons centrum zouden willen bijeenkomen, voor een 
vergadering, voor bezinning of het organiseren van een lezing. Ook waren er zelfs twee koren 
die vroegen of ze in onze kerk kunnen repeteren. Vanwege de risico’s bij het samen zingen, zal 
daar voorlopig zeker nog geen gelegenheid voor zijn. 
 

Dus na dit goede begin kunnen we langzaamaan weer een stapje verder zetten. 
Morgen, op zaterdag 19 juni zal er een Eucharistieviering zijn om 9.00 uur en om 17.00 uur, en 
ook de komende week weer als van ouds op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen om 9.00 
uur. Als u daaraan wilt deelnemen is het fijn als u zich even via e-mail aanmeldt bij het TBM: 
titusbrandsma@karmel.nl.  
Ook gaan we door met de avondvieringen om 19.00 uur, van maandag t/m donderdag. 
 

Zoals u zich wellicht uit het vorige ‘teken van leven’ herinnert, zal er de komende twee  

 
Voor de helft van de stoelen in de kerk is een 
speciaal plaatje gemaakt om te kunnen 
aangeven wat wel en wat niet een zitplaats is.  
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zondagen nog geen viering zijn. Daarmee wachten we tot we tot juli, wanneer we ons maximale 
aantal aanwezigen kunnen ontvangen. Zoals eerder gemeld zal dat gaan om 40 aanwezigen. 
Daarbij zal aanmelding vooraf dus echt noodzakelijk zijn, om bij binnenkomst in de kerk niet 
teleurgesteld te worden, en om mensen die een keer niet zullen kunnen komen, de week erna wel 
een plaats te kunnen garanderen. We zijn in onderzoek of we die aanmelding via een website 
zullen laten verlopen. Daar hoort u tegen die tijd meer over.  
 
Komende week zal het bestuur van het Titus 
Brandsma Memorial weer bij elkaar komen. 
We zullen zeker nog even tevreden 
terugblikken op heel het proces van het 
vernieuwen van onze tuin, maar we hebben 
ook alweer nieuwe punten op onze agenda. 
Zo begint de pyloon op het kerkplein, met de 
afbeeldingen en het handschrift van Titus 
Brandsma wat te verweren, en we zoeken 
naar een oplossing hoe dat zo goed mogelijk 
verholpen zal kunnen worden.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tenslotte wil ik graag een keer alle kerkwachten bedanken. Wist u dat we een groep van 30 (!) 
vrijwilligers hebben, die er voor zorgen dat alle dagen de kerk open kan zijn van 10 – 16 uur.  
Zij houden een oogje in het zeil, 
beantwoorden vragen van bezoekers, 
dragen bij aan de verstilde en gastvrije 
sfeer in onze kerk, en hebben op de 
een of andere manier een 
verbondenheid met Titus Brandsma.  
Hulde voor hun trouw en toewijding!  
 

Met hartelijke groet, 
 

Marieke Rijpkema 
(beheerder Titus Brandsma Memorial) 
 
 


