Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 30 oktober 2020
Beste mensen,
Het is gelukt. De schijnwerpers die gericht staan op de kerk doen het weer. De hoogwerker
werkte, de lampen pasten en meneer van de Oever (die veel klussen doet voor onze kerk, van
verwarming, tot elektra en waterleidingen) durfde het aan om op grote hoogte de lampen te
verwisselen.

De kerk staat er nu ’s avonds weer prachtig bij:

Wat meer licht op de kerk geeft ook wat meer licht op het plein. Dat bevordert ’s avonds ook het
gevoel van veiligheid. Bijvoorbeeld voor ieder die de eerste donderdag van de maand, zoals
donderdag 5 november a.s. om 20 uur bij de vredesvlam komt waken. (Iedereen welkom!)
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen

titusbrandsma@karmel.nl
www.titusbrandsmamemorial.nl

tel. 024-3602421

IBAN NL56 INGB
0000819729

Een andere mooie ontwikkeling deze week is dat er weer
hard gewerkt is aan de nieuwe website. Dit weekend gaan
de technische mensen aan het werk om de testwebsite op
het goede adres te plaatsen, namelijk het vertrouwde:
www.titusbrandsmamemorial.nl, zodat de nieuwe website
ook werkelijk voor iedereen zichtbaar wordt. Vanaf
dinsdag 3 november (u weet wel, de datum dat precies 35
jaar geleden Titus Brandsma zalig verklaard werd) kunt u
hem zien. We zijn heel erg benieuwd naar uw reacties. Als
website commissie zijn we in elk geval enthousiast. De nieuwe website zal levendiger zijn dan
de vorige, beter aangepast aan de verschillende groottes van telefoon en computerschermen,
biedt meer nieuws en actualiteit berichten, er is meer te zien en te lezen over Titus Brandsma en
wat er zoal in en om onze kerk te zien is. U moet het zelf komende week maar eens gaan
onderzoeken!
Deze week zou de commissie die de avonden ‘Signalen van Spiritualiteit’
voor de Advent aan het voorbereiden is bijeen komen, maar we hebben
die niet door laten gaan. We hebben elkaar wel gesproken, maar zijn tot
de conclusie gekomen dat we onder de huidige stand van zaken met
betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus geen extra bijeenkomsten gaan beleggen. Helaas, dus toch ook in de Adventsperiode nog
géén ‘Signalen van Spiritualiteit.
De expositie commissie is wel bij elkaar geweest. Dit kleine groepje van
Agnes Linssen-Wasser en ondergetekende konden een nieuw lid in de
commissie verwelkomen, in de persoon van Piet Ziere. Piet is geen
onbekende in onze kerk (in vieringen en als kerkwacht) en bovendien een
verdienstelijk amateurschilder. We zijn blij dat hij de commissie komt
versterken. In onze vergadering hebben we nader kennis gemaakt met elkaar
en hebben een planning gemaakt voor de komende exposities.
De groep tuinwerkers zijn woensdag jl. voor het laatst in de kerk rond de tuin aan het werk
geweest. Het wordt zo langzamerhand te koud en te nat om nog door te werken. Daarom is er nu
een ‘winterstop’ ingelast. In maart zal het werk weer worden opgepakt. Heel veel dank voor de
vele uren die jullie aan het verfraaien van de omgeving van de kerk hebben besteed! We hebben
dit seizoen heel wat mee gemaakt:

Denkt u wanneer u zondag naar de kerk wilt komen weer aan de
aanmelding die daarvoor nodig is? (En aan uw mondkapje.)
Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)
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