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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 18 december 2020  
 

Beste mensen, 
 
Gisteravond is een ingrijpend besluit genomen door de stuurgroep van de Eliagemeenschap (de 
gemeenschap die samen viert in de Titus Brandsma gedachteniskerk) in goed overleg met het 
bestuur van het Titus Brandsma Memorial: 
 

In de door de regering uitgeroepen lockdown periode tot en met 19 januari  
zullen er in het Titus Brandsma Memorial géén vieringen  
en/of andere groepsbijeenkomsten gehouden worden. 

 
Dat betekent dat de geplande kerstvieringen (kerstavond en kerstmorgen) komen te vervallen,  
als ook de zondagsvieringen (20 en 27 december en 3, 10 en 17 januari) en de doordeweekse 
vieringen (Eucharistievieringen en avondvieringen), waar ook de vieringen van Oud & Nieuw 
onder vallen. 
 
In de afweging heeft zwaar mee gewogen dat we als gemeenschap en als TBM mee willen werken 
aan de maatregelen in onze samenleving om het coronavirus terug te dringen, en dat niet zozeer 
naar de letter, maar naar de geest. De belangrijkste boodschap van de regering in deze lockdown 
periode is: “blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen”. 
Vanwege de vrijheid van godsdienst kan de regering religieuze 
samenkomsten niet verbieden (vandaar dat in de media gezegd 
werd dat kerken, moskeeën en synagogen een uitzonderingspositie 
hebben). Naar de letter van de door de regering genomen 
maatregelen zouden er in de kerken dus nog samenkomsten mogen 
zijn. In de lockdown periode vanaf maart hebben de kerken toen 
zelf besloten mee te gaan in de ‘intelligente lockdown’. Dat is 
deze keer niet massaal gebeurt, alleen de RK bisschoppen hebben 
besloten de vieringen op kerstavond in de katholieke kerken niet 
door te laten gaan. De stuurgroep van de Eliagemeenschap en het TBM bestuur vinden de ernst 
van de situatie zodanig dat ook nu een zelfgekozen afgelasting van de vieringen op zijn plaats is. 
Hoe spijtig natuurlijk ook om met name met kerstmis niet samen te komen. Maar daarmee zijn we 
ook solidair met al die andere mensen en sectoren die te lijden hebben onder de lockdown. 
Stuurgroep en bestuur hopen op begrip voor deze ingrijpende keuze. 
 
Het kerkgebouw zal wel open blijven, en is elke dag toegankelijk van 10 – 16 uur,  
natuurlijk met benodigde corona maatregelen van: 1,5 meter afstand en mondkapjesplicht (bij 
rondlopen).  
 
De Karmelcommuniteit heeft aangeboden om bij gelegenheid van kerstmis een korte kerstviering 
op te nemen, die op de website www.titusbrandsmamemorial.nl geplaatst zal worden. Daar kan 
dan thuis bij mee gebeden worden. Als het zover is, zal er bij ‘nieuws & actualiteiten’ een bericht 
daarover staan.  
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We gaan ook door met het plaatsen van de wekelijkse 
psalmviering op de website:  
https://titusbrandsmamemorial.nl/vieringen/psalmviering/  
Deze week staat psalm 85 centraal, volgende week psalm 2. 
 
In de afgelopen week was in ons centrum de lockdown al merkbaar. Alle groepsbijeenkomsten 
zijn na de toespraak van minister president Rutte afgezegd. De colleges van het Titus Brandsma 
Instituut zijn opgenomen zonder studenten.  

 
Heel jammer was natuurlijk dat de presentatie van de dichtbundel ‘Verzamelde 
gedichten. Een sonnet’ van Justine Borkes moest worden afgezegd. Waarschijnlijk 
wordt die verschoven naar maart. Justine liet weten dat de bundel wel is uit 
gekomen. Dus die is nu via de boekwinkels (online) te bestellen is.  
 
 

Deze week zijn in de kerk wel de kerstbomen geplaatst en met lampjes versierd. Ook de kerststal 
staat geduldig te wachten op de komst van het Kerstkind. 
 
Van harte hoop ik dat de stilte die nu rondom kerstmis ontstaat ons mag helpen ontvankelijk te 
worden voor de stille komst van het goddelijke Licht in onze wereld en ons persoonlijk leven. 
 
Ik wens u ook in deze vreemde tijd van Corona en lockdown gezegende dagen toe. 
 
Marieke Rijpkema 
(beheerder Titus Brandsma Memorial) 
 
 
De kerststal in onze kerk zojuist, met ‘doorbrekend licht’… 

 
 
 


