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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

Nijmegen, 24 april 2020  
 
Beste mensen, 
 
Graag maak ik jullie deelgenoot van de grote verrassing die 
Ineke Wackers vanmorgen ten deel viel. Ze kreeg namelijk 
een telefoontje van burgemeester Bruls die haar vertelde dat 
het zijne majesteit Willem Alexander behaagt heeft haar een 
koninklijke onderscheiding te geven! 
Vanaf nu is Ineke lid in de orde van Oranje Nassau. 
 
Met enkele huisgenoten hebben we haar daar vanmorgen 
namens de Eliagemeenschap (netjes op afstand) hartelijk 
mee gefeliciteerd. Anne Marie Bos heeft daar een kleine 
video impressie van gemaakt, die u kunt zien op: 
https://spark.adobe.com/video/gxJqRtXe3OPda. 
 

 
Ineke heeft deze onderscheiding gekregen vanwege haar vele vrijwilligerswerk gedurende de 
afgelopen 30 jaar. Zo heeft ze zich enorm ingezet voor onze Eliagemeenschap. Al vele jaren 
lang maakt ze elke week het liturgieblad, regelt ze de preekbeurten, en is zelf ook regelmatig 
voorganger in onze vieringen, ze verzorgt de preekbundel, heet nieuwe mensen welkom in onze 
gemeenschap, is attent voor het lief en leed van een ieder, en verzorgt de leden administratie. In 
de Karmelorde, waar ze aan geassocieerd is, zorgt ze heel regelmatig voor de vertaling van 
internationale teksten naar het Nederlands. Voor het Titus Brandsma Instituut is ze jarenlang 
redactiesecretaris geweest voor het internationaal gerespecteerde blad ‘Studies in Spirituality’. 
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In Nederland is ze ook jarenlang lid geweest van de redactie van het preektijdschrift 
‘Kerugma’. 
Ook op deze plaats willen we Ineke van harte feliciteren met deze bijzondere onderscheiding, 
en haar hartelijk danken voor haar jarenlange belangeloze inzet, waar wij in en rond het Titus 
Brandsma Memorial van mogen genieten. Heel veel dank, Ineke! 
 
Voorlopig zullen we het ontvangen van deze onderscheiding door Ineke nog niet met elkaar 
kunnen vieren. Maar misschien kunnen we toch met velen Ineke feliciteren door haar een 
kaartje of e-mail bericht te sturen. In verband met de wet op de privacy kan ik u niet haar adres 
of e-mail adres doorgeven, maar als u die niet heeft, kunt een bericht aan haar bij ons in de bus 
laten bezorgen (Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen) of sturen naar ons e-mail adres 
(titusbrandsma@karmel.nl), dan zal ik er voor zorgen dat het wordt doorgestuurd of in de bus 
gedaan wordt bij Ineke Wackers. 
 
Van harte hoop ik dat, via deze publieke waardering 
van Ineke Wackers, ook de vele andere mensen die 
zich als vrijwilliger inzetten voor het Titus Brandsma 
Memorial, zich gewaardeerd mogen voelen. Zo veel 
mensen zijn betrokken, en geven van hun tijd en inzet, 
bijvoorbeeld als kerkwacht, of kerkschoonmaker, 
wasser van kerklinnen, als koster, verwelkomer, 
collectant, tuinmedewerker, als receptiemedewerker, 
koffie zetter, liturgieblad vermenigvuldiger, website 
medewerker, cursusleider, bestuurder, financieel 
bijdrager, bidder, voorganger, zanger, lector en wat al 
niet meer! Zonder al die mensen die op de voorgrond, 
maar meestal op de achtergrond een persoonlijke 
bijdrage geven, zou er geen Titus Brandsma Memorial 
kunnen zijn. Dus iedereen heel veel dank. Zoals we ook 
van onze premier horen “we moeten het samen doen”. 
Dat gaat op voor coronabestrijding en bescherming van 
elkaar, maar net zo voor heel veel mooie en belangrijke 
activiteiten in kerk en samenleving.  
 
Hier laat ik het ‘teken van leven’ vanuit het Titus Brandsma Memorial bij, voor deze week. 
Behalve u nog even te wijzen op de nieuwe psalmviering die vanaf zondag weer op de site 
(www.titusbrandsmamemorial.nl/Psalmvieringen.html) zal staan. Dit zal zijn de viering rond 
psalm 103.  
 
Van harte wens ik u een goede week, en een goede gezondheid. 
 

Marieke Rijpkema 
(beheerder Titus Brandsma Memorial) 
 

 
 

 
 

 

 
---------------------------------------- 

Virtuele lintjesregen voor iedereen die zich 
inzet voor het Titus Brandsma Memorial! 


