Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 29 mei 2020
Beste mensen,
Afgelopen dinsdag stonden om 8.15 uur alweer de tuinmannen van Stichting Carmelcollege uit
Twente op het plein voor de kerk, met een nieuwe lading hedra plantjes. Ruim 2000. In de tijd
van enkele uren waren ze geplant, en heeft onze Titustuin weer een prachtig groene aanblik.
Zo was het maandagmiddag:

En zo op dinsdagmiddag:

We zijn Stichting Carmelcollege en de mannen
van hun groenvoorziening en onze eigen
vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet!
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In de afgelopen week zijn we ook weer volop bezig geweest met de voorbereidingen op het
functioneren van het TBM in een ‘1,5 meter samenleving’.
Zo hebben we de stoelen in de kerk zo opgesteld,
dat er beter op 1,5 meter afstand van elkaar
gezeten kan worden. Van de vier rijen hebben
we er 3 gemaakt, en de rijen zijn wat verder uit
elkaar gezet. Om plaatsen te winnen hebben we
de rijen iets langer gemaakt. We hebben meer
dan vijftig stoelen weggehaald, zodat de stoelen
nu zo staan opgesteld dat we wanneer we ‘om en
om’ gaan zitten, de 1,5 m. gewaarborgd is. Tot
onze spijt komen we hiermee maar tot iets meer
dan 40 zitplaatsen. Dat betekent dat we niet met
hetzelfde aantal mensen zullen kunnen vieren als
we in het afgelopen jaar gewend geweest zijn. (Dat waren er naar schatting 50 tot 60.)
Deze week is ook de stuurgroep van de Eliagemeenschap, bestaande uit Laetitia Aarnink, Kees
Antonissen en Paul Reehuis, bij elkaar geweest om na te denken over het mogelijk gaan maken
van vieringen. Waarschijnlijk gaat ervoor gekozen worden om woorddiensten te gaan houden, op
de avonden en op zondagmorgen. Een gebedsdienst rond het Evangelie. Voor dat gestart kan
worden, zal overleg nodig zijn met de voorgangers en zal er goed moeten worden nagedacht over
zoiets als een ‘reserveringssysteem’ voor deelname aan de zondagmorgenviering en over een
procedure waardoor ieder veilig op zijn/haar plaats kan komen op 1,5 m. van een ander.
Paul Reehuis en ondergetekende gaan in overleg over hoe mogelijk doordeweekse, heel
kleinschalige, Eucharistievieringen hervat zouden kunnen worden, met in acht neming van alle
veiligheidsvoorschriften
Voor de Tituszaal in ons centrum hebben we nu een
opstelling bedacht waardoor de zaal weer voor colleges van
het Titus Brandsma Instituut en de Vrije Academie gebruikt
kan worden. Deze vaste huurders van onze zaal hebben we
op de hoogte gesteld dat wij mogelijkheden zien om in het
nieuwe seizoen (vanaf september) maximaal 20 cursisten te
ontvangen. Ze waren blij dit te horen.
We zijn nog bezig om verschillende opstellingen te bedenken voor wanneer de diverse
bezinningsgroepjes (zoals de bijbelgroepjes en de Karmelregelgroepen), cursussen en
vergaderingen weer kunnen beginnen. Het ziet er naar uit dat daarvoor alleen de Tituszaal en de
Vincentiuszaal geschikt zijn. De spreekkamers zijn daarvoor nu te klein. De Beatrijszaal, die
altijd afwisselend gebruikt werd door de Karmelcommuniteit en het TBM, zal met het oog op de
veiligheid van de bewoners uitsluitend door de communiteit gebruikt gaan worden.
Het nadenken over hoe mensen zich veilig binnen onze gebouwen kunnen bewegen blijft nog
een hele puzzel. Maar stapje voor stapje krijgen we daar meer zicht op. Wordt vervolgd!
Rest mij niets anders dan u een gezegend Pinksterfeest toe te wensen.
Dat de goede Geest ons ook in deze vreemde tijden, mag bezielen en
begeleiden.
Marieke Rijpkema
(beheerder Titus Brandsma Memorial)
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