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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 3 juli 2020  
 

Beste mensen, 
 
Graag vertel ik u weer over een paar bijzonderheden van deze week. Allereerst dat Ineke 
Wackers vandaag burgemeester Bruls op bezoek heeft gekregen. Wellicht herinnert u zich dat 
nog van ‘een teken van leven uit het TBM’ van eind 
april, dat Ineke dit jaar een ‘lintje’ toegekend gekregen 
heeft, maar dat ze die vanwege de corona crisis feitelijk 
nog niet ontvangen had. Gelukkig heeft de burgemeester 
niet gewacht tot het coronavirus het land uit is, maar 
heeft hij besloten om de mensen dit jaar thuis te komen 

‘huldigen’. Dat moest 
natuurlijk wel allemaal 
netjes op 1,5 meter 
afstand gebeuren. Daar 
was een handige 
manier voor bedacht: 
Ineke had haar jasje opgehangen, de burgemeester spelde haar 
decoratie daarop, en daarna mocht Ineke haar jasje aantrekken. 
Dit alles overigens niet, voordat hij veel van Ineke haar 
talenten en vrijwilligerswerk had benoemd en gewaardeerd. U 
begrijpt dat onze kerk, de Eliagemeenschap en de Karmel-
familie daar veelvuldig in voor kwam.  

 
 

 
Het nieuwe lid in de Orde  
van Oranje Nassau. 

 

  

Burgemeester Hubertus Bruls 
De bijbehorende oorkonde 
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We feliciteren Ineke van harte met deze onderscheiding, en hopen natuurlijk van harte dat ze nog 
lang vrijwilligerswerk zal kunnen blijven doen! 
 
Een andere leuke gebeurtenis deze week vond ik dat de werkgroep ‘vernieuwing website’ bij 
elkaar geweest is. Vanwege ziekte van één van de leden van deze kleine werkgroep, had het 
werk maandenlang noodgedwongen stil gelegen.  
Al geruime tijd geleden hadden we geconstateerd dat het goed zou zijn de website van het TBM 
(www.titusbrandsmamemorial.nl) eens te vernieuwen. Niet alleen om het een nieuw uiterlijk te 
geven, maar ook om het beter aan te passen aan al de 
verschillende formaten telefoons, computers en 
tablets. Onze website draait eigenlijk nog op een oud 
systeem dat alleen nog voor grote computers bedoeld 
was. Maar het is een leuke ontdekkingstocht om te 
zien wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is, om te 
informeren, te laten zien waar je voor staat, en ook uit 
te dagen tot bezinning en dialoog. We hadden eind 
vorig jaar al wel een aantal stappen gezet, maar er is 
ook nog best veel te doen. Alles vraagt keuzes, in 
kleuren, vormen, overgangen, letterype, manieren van 
presenteren. En natuurlijk ook over: wat zetten we erop, aan teksten, foto’s, nieuwberichten etc.. 
Hopelijk zullen we dit najaar met de nieuwe website de lucht in kunnen.  
We houden u op de hoogte.  
 
Ondertussen gaat het goed met de tuin rond de kerk. De plantjes groeien goed. Het onkruid ook, 
helaas. Want het warme weer, de druppelende waterslangen en de regen zorgen voor een zeer 
groeizaam klimaat.  
 

 
Overigens waren niet alleen de planten 
blij, met de regen deze week. Vele 
slakken kwamen opeens uit de tuin 
omhoog! 
 
Zondag a.s. (5 juli) is, zoals u weet de eerste viering weer op zondagmorgen, om 10.30 uur.  
We hebben voor deze viering nog geen 40 aanmeldingen binnen, dus mocht u zich nog willen 
aanmelden, dan kan dat. Ik zal op zaterdag de e-mail daartoe goed in de gaten houden: 
titusbrandsma@karmel.nl. 
 
Van harte wens ik u een goed weekend. 

Met hartelijke groet,  
Marieke Rijpkema (beheerder TBM) 


