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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 31 jul 2020  
 

Beste mensen, 
 
De vakantieperiode voor het TBM is op komst. Meestal is dat heel de maand augustus. Zo ook 
nu, zij het dan dat ik zelf nog wel de komende week aanwezig zal zijn en telefoon en e-mail nog 
wel zal beantwoorden. En volgende week hoop ik ook nog wel een ‘teken van leven’ te sturen.  
Pastor Paul Reehuis begint morgen met zijn vakantie, en dat heeft onder andere tot gevolg dat er 
vanaf morgen 1 augustus t/m 15 augustus geen Eucharistievieringen zullen zijn. De vieringen 
van 9.00 uur door de week en de 9.00 en 17.00 uur vieringen op zaterdag komen daarmee te 
vervallen. 
Mijn vakantie zal zijn van 10 t/m 28 augustus en dan is de receptie van het TBM dus echt 
gesloten. (De kerkwachten blijven paraat, dus de kerk is wel gewoon dagelijks open van  
10-16 uur.) 
 
In de afgelopen week hebben we afscheid moeten nemen van 
Marianne Bos. Zij heeft hier in het Titus Brandsma Memorial heel 
wat voetstappen liggen, en zelfs al in de tijd dat het hier nog de 
Jozefparochie was. Toen al (meer dan 25 jaar geleden) assisteerde 
ze in de receptie en was ze kosteres. Vele jaren was ze de trouwe 
kosteres bij de dagelijkse Eucharistievieringen, en ook bij de 
maandelijkse vieringen van het Byzantijns koor. De laatste jaren 
was ze ook nog steeds vrijwilliger op de receptie, om de week op 
de donderdagmorgen en zette ze o.a. koffie voor de Instuif rond 
het Evangelie.  
Beroepsmatig was ze verpleegkundige. Haar doortastendheid en 
hartelijke betrokkenheid heeft ze in het ziekenhuis volop kunnen 
inzetten.  Ze was een sterke vrouw, nuchter en gevoelig. En altijd 
bereid anderen te helpen. Ze zette zich graag in voor waar een beroep op haar werd gedaan. We 
wisten al een aantal maanden dat ze ziek was. Marianne is 83 jaar geworden.  
 

Het onkruid in de tuin, is de afgelopen week flink 
teruggedrongen. De broers Van de Burgt hadden 
vorige week donderdag al heel wat werk verzet, en 
zaterdag was er 
een groepje van 
totaal 7 mensen 
die met elkaar 
ook heel wat 
onkruid uit de 
tuin heeft weten 
te verwijderen. 

Daar zijn we heel erg blij mee. De Titustuin ligt er weer 
prachtig bij. Hartelijk bedankt!  
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Ondertussen is het onkruid op het kerkplein ook doorgegroeid. Het plein heeft daardoor een wat 
groene gloed gekregen. Dat is best aardig om te zien, maar het is gevaarlijk als het nat wordt, dus 

daarom hebben we Jarno van Lent laten komen, om 
dat onkruid weg te spuiten. Jarno is onze vaste 
‘klusjesman’ voor van alles: timmerwerk, tegels 
metselen op onze Karmel- of vredesmuur, houten 
banken repareren etc.  

 

Een andere gebeurtenis deze week, dat 
verband houdt met de omgeving van de 
kerk is dat Kees van de Burgt en ik 
gesproken hebben met mw. Franken. Zij 
is ‘wijkregisseur’. Vanuit de gemeente is 
zij verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van openbare ruimtes in Nijmegen Oost. En ook 
dhr. Janssen van gemeentelijk bureau Toezicht & Handhaving was daarbij aanwezig. De 
aanleiding voor ons gesprek was de hondenpoep in de tuin rond de kerk. Er zijn nogal wat 

buurtgenoten met hond die onze tuin gebruiken als honden-
uitlaatplaats, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als ze dan ook de 
hondenpoep niet opruimen is dat heel vervelend voor onze 
tuinvrijwilligers. En bovendien ook voor de planten niet goed. Wij 
willen in onze tuin niet te veel verbod- en/of gebodsborden plaatsen, 

dat gaat ten koste van de gastvrijheid en de verstilde sfeer vinden we, 
maar het ziet er naar uit dat we toch tijdelijk een paar bordjes gaan 
plaatsen. Toezicht & Handhaving is bereid om ook op ons 
(particuliere, maar toch semi-openbare) terrein bonnen uit te delen als 
er mensen betrapt worden die de hondenpoep niet opruimen.  
Het was fijn om deze mensen zo even persoonlijk te ontmoeten, 

omdat we het belangrijk vinden goede contacten te hebben met de wijk en de mensen die 
verantwoordelijk zijn voor de wijk. We hebben ook meteen even gesproken over de grafitti en de 
last die we soms van drugsverslaafden ondervinden, en hebben nogmaals onze dank betuigd voor 
het feit dat de gemeente Nijmegen de kosten voor het slaan van de put (waar de plantjes in de 
tuin nu hun water van ontvangen) heeft vergoed.  
 
Verder is er deze week weer hard gewerkt aan de 
vernieuwing van onze website. Een heel bijzonder 
onderdeel daarvan is deze week klaar gekomen. Het 
is een video gemaakt door Jack Balhan  (ook lid van 
de commissie website vernieuwing) met mede-
werking van diverse deskundige vrienden, en het gaat over het 
grote apostelraam in onze kerk en de maker daarvan: de 
kunstenaar Jan Toorop. U kunt de video al zien via YouTube: : 
https://youtu.be/dob9-o-J1kU. Van harte aanbevolen. Het is 
heel mooi en professioneel gemaakt. Het duurt 19 minuten. 
 

Tot volgende week,  
Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial) 


