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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 26 juni 2020  
 
Beste mensen, 
 
Langzaam maar zeker komt er weer wat meer activiteit op gang in ons centrum. Afgelopen week 
zijn er avondvieringen rond het Evangelie geweest (maandag t/m donderdag om 19.00 uur) en 
overdag weer Eucharistievieringen op de gebruikelijke tijden (dinsdag, woensdag, donderdag en 
zaterdag om 9.00 uur en ook zaterdag om 17.00 uur), en ook hebben we een eerste uitvaart-
viering gehad, met 30 mensen op 1,5 meter afstand. Er zijn weer verschillende vergaderingen en 
twee-gesprekken geweest in de zalen en spreekkamers. Mijn indruk is dat dat allemaal best goed 
gaat. Natuurlijk is het een beetje wennen, maar dat is het overal waar mensen bij elkaar komen, 
in deze ‘Coronatijd’. De hoofdlijnen die Mathieu Ramakers en ik hadden neergelegd in het 
‘gebruiksplan van het TBM ten tijde van Corona’ lijken goed te werken. 
 
Eén van de vergaderingen die deze week in het centrum plaatsvond, was de bestuursvergadering 
van het Titus Brandsma Memorial. In een eerder teken van leven (8 mei jl.) heb ik de leden van 
het bestuur kort aan u voorgesteld. Wat ik u toen niet verteld heb, is dat we een vacature in het 
bestuur hadden. Jan van der Meer had na vele jaren trouwe dienst (in zowel het bestuur van het 
Titus Brandsma Memorial als in het bestuur van de Stichting 
Vrienden van Titus Brandsma) besloten zijn functie als 
secretaris van het bestuur neer te leggen. We zijn op zoek 
gegaan naar een vervanger, met secretariële talenten. Omdat 
behalve Kees Waaijman de andere bestuursleden buiten 
Nijmegen wonen, hebben we gezocht naar iemand die in 
Nijmegen woont en nauw betrokken is bij de verschillende 
activiteiten in het TBM, en bij voorkeur ook actief is in de 
Karmelfamilie. Bovendien heeft de zin “bij gelijke 
geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een vrouw” in de 
zoektocht mee gespeeld.  
We zijn zeer verheugd dat we deze nieuwe secretaris 
gevonden hebben in de persoon van Gerry van der Loop!  
Misschien loop ik een klein beetje vooruit op de feiten, want 
haar benoeming moet nog bekrachtigd worden door de 
provinciaal van de Karmelorde, maar aangezien Gerry een 
goede bekende is in de Karmelfamilie, neem ik aan dat dat 
een formaliteit is. Gerry is al sinds het begin van Karmel-
beweging, dat is dit jaar precies 25 jaar geleden, actief lid 
van deze beweging van mensen die in hun dagelijks leven de spiritualiteit van de Karmel willen 
beleven. (Voor meer informatie over deze beweging, zie: www.karmelbeweging.nl).  
 
Behalve de kennismaking met de nieuwe beoogde secretaris, stond het definitief vaststellen van 
het ‘gebruiksplan van het TBM ten tijde van Corona’ op de agenda, en de eerste ervaringen 
daarmee, en ook de stand van zaken m.b.t. de tuin rond de kerk en de pyloon op het kerkplein.  

 
De nieuwe secretaris van het 
bestuur: Gerry van der Loop. 
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We zijn op een kleine ‘excursie’ geweest om het allemaal eens even goed van dichtbij te gaan 
bekijken.  

  De beschadigingen van de pyloon bleken goed 
zichtbaar. Er is contact gelegd met Arie Trum de 
kunstenaar die het werk gemaakt heeft, en het bedrijf 
dat het mogelijk kan gaan herstellen.  
 

 

De tuin ziet er prachtig groen uit. 
 

 

We hebben ook nog even goed ge- 
keken naar de tegels op de beide 
muren rond het plein. Die staan ook al lang 
op onze agenda, omdat de teksten op deze 
tegels steeds minder goed te lezen zijn. Er 
is al contact geweest met allerlei bedrijven, 
maar het ziet er naar uit dat onze voorzitter 
Harry Faassen nu een plan heeft dat 
werkelijk een verschil zal maken. Het is 
veel werk, maar we hopen dat daar op 
korte termijn een begin mee gemaakt kan 
worden.  

Al met al een nuttige vergadering, en het was fijn elkaar weer ‘in levende lijve’ te kunnen zien. 
 
Wat de komende week betreft, gaan we rustig door met de weekvieringen, de psalmviering op de 
website (weet u nog: www.titusbrandsmamemorial.nl/Psalmvieringen.html), en bereiden we ons 
voor op de eerste zondagmorgenviering. Dat zal zijn op zondag 5 juli om 10.30 uur. Zoals ik al 
eerder heb aangegeven is aanmelding daarvoor noodzakelijk, omdat we maar 40 zitplaatsen 
beschikbaar hebben. Omdat de aanmeldingen uiteindelijk toch bij mij moeten binnenkomen, heb 
ik besloten dat we de aanmelding toch maar gewoon via e-mail gaan doen: 
titusbrandsmamemorial@karmel.nl. We weten nog even geen beter systeem dan: wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt. Dus, vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de gebedsdienst rond het 
evangelie op zondag 5 juli, om 10.30 uur. Graag voor 3 juli, dan kan ik voor het weekend de lijst 
opstellen, die we (helaas) aan de deur zullen moeten controleren.  

Met hartelijke groet,  
Marieke Rijpkema (beheerder TBM) 


 

 


