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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 17 juli 2020  
 

Beste mensen, 
 
Hulp is nodig. De tuin rondom de kerk staat er mooi groen bij, maar bij 
nader toezien blijkt er inmiddels wel erg veel onkruid te groeien.  
Het is door het vrijwilligersgroepje van de woensdagmorgen niet bij  
te houden. Daarom een oproep: 
 

Komt allen naar de  
 
 
 
 
 
 
 

in de Titustuin op zaterdag 25 juli  
van 10 - 12.30 uur en van 14 - 16.30 uur 

 
 

Ook als u een uurtje wilt helpen bent u van harte welkom. Vele handen maken licht werk.  
Het basiswerk is onkruid uittrekken, of weg schoffelen. Maar als u graag sjouwt is er ook de 
mogelijkheid om de bakken onkruid naar de groenbak te brengen. Of als u van gezelligheid 
houdt en graag voor de tuinwerkers een kopje koffie zet, dan kunt u op die manier bijdragen. 
Laat u mij even weten (via: titusbrandsma@karmel.nl) als u kunt en wilt komen? 

 
Behalve werk in de tuin was er deze week heel wat 
bedrijvigheid in het Titus Brandsma Memorial. Er is 
een onderzoek ingesteld naar het ventilatiesysteem 
in onze zalen. Die is zo langzamerhand aan 
vervanging toe, maar ik was blij te horen dat het een 
systeem is dat niet de lucht alleen maar rond blaast, 
maar de lucht afvoert en verse lucht aantrekt. Dat is 
in deze tijd van corona van groot belang.  
 
Ook kwamen verschillende werkgroepen bijeen. Zo 
hebben de website vernieuwers weer samen aan de  
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bouw van de nieuwe website gewerkt, is de expositie commissie na lange tijd weer bijeen 
geweest om plannen te maken voor mooie nieuwe tentoonstellingen in het komende seizoen in 
de gang en de zalen van het bezinningscentrum, was er voor het eerst weer een bijeenkomst met 
een aantal mensen rondom het Evangelie op de donderdagmorgen, waren er allerlei twee- 
gesprekken en hebben enkele mensen van het Titus Brandsma Instituut samen overlegd hoe de  
colleges in het komende semester zowel door studenten 
bij ons in de Tituszaal als mensen thuis achter de 
computer tegelijkertijd kan worden gevolgd.  
 
De plannen voor onze eigen cursussen in het nieuwe 
seizoen komen langzaam op gang.  
Helaas hebben we moeten besluiten om de cursus “Biddend  
leven – in de ruimte van de psalmen”, een jaarcursus van 10 bijeenkomsten die in september haar 
7e jaargang in zou gaan dit jaar niet door te laten gaan. Alleen al omdat de gebruikelijke groeps-
grootte (zo rond de 35 deelnemers) niet op 1,5 meter van elkaar in de Tituszaal bijeen zal kunnen 
komen. Maar ook omdat we de psalmviering die daarin centraal staat niet samen zingend kunnen 
beleven.  
Andere cursussen en bijeenkomsten zullen we in de komende weken opnieuw onder de loep 
nemen en plannen.  
 

Verder zijn er natuurlijk de nodige vieringen geweest in de 
afgelopen week. Een speciale viering was het feest van Onze 
Lieve Vrouw van de berg Karmel, op 16 juli, dat voor ons als 
leden van de Karmelfamilie veel dankbaarheid oproept voor de 
rijke traditie van de Karmel.  
Vorige week zondag hadden we de tweede zondagsviering in 
‘Coronatijd’, met net als de week ervoor, net onder de 40 mensen. 
(Denkt u eraan dat aanmelding voor de zondagsviering nodig 
blijft, via titusbrandsma@karmel.nl.) 
En alle doordeweekse vieringen beginnen alweer een beetje 
‘gewoon’ te worden.  
Misschien mag ik er nog wel even op wijzen dat na Karmelfeest 
(16 juli dus) onze vakantieperiode ingaat. Dat betekent voor de 
avondvieringen, dat er geen overweging gehouden zal worden, 
maar dat er na de Evangelielezing ruimte is voor stille meditatie. 

 
 
Hiermee bent u weer een beetje bijgepraat over het wel en wee in het Titus Brandsma Memorial. 
 
 
Ik wens u een prettig weekend  
en een mooie week toe. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Marieke Rijpkema  
(beheerder Titus Brandsma Memorial)  
 


