Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 5 juni 2020
Beste mensen,
Woensdagmorgen was voor het eerst in
lange tijd ons vaste tuin vrijwilligersgroepje weer compleet, met Gerard, Ytsje,
Gerda en Frits. En bovendien doet Tessa
tegenwoordig mee. Zij heeft zich onlangs
via de Vrijwilligers Centrale bij ons
gemeld, omdat ze in deze coronatijd haar
gewone werk niet kon doen, en iets anders
zinvols zocht om te doen. Daar zijn we
natuurlijk heel blij mee.

Mochten er nog andere mensen zijn die op
woensdagmorgen vanaf 9.30 uur het
onkruid in de tuin zouden willen bestrijden,
dan hoor ik dat graag. Want het komt er nu
op aan de hedra alle ruimte te geven om
verder te groeien. En het is een hele
oppervlakte om onkruidvrij te houden,
zeker met het warme weer, de regelmatige
‘bedruppeling’ en vandaag zelfs weer eens
met water uit de hemel!
De plantjes staan er goed bij. Alle 7500 (!) plantjes lijken goed te zijn aangeslagen.
Verder heeft deze week hier in het TBM vooral in het teken gestaan van de voorbereidingen op
het voorzichtig weer ‘open’ gaan van het TBM in tijden van Corona. We zijn nu zo ver, dat het
voorbereidingsgroepje van Mathieu Raemakers en ondergetekende, na overleg met allerlei
betrokkenen, komende week onze plannen aan het bestuur kunnen voorleggen. Het bestuur heeft
hiervoor een extra vergadering (via de computer) belegd op donderdag in de komende week.
We hebben de Tituszaal, de Vincentiuszaal, de spreekkamers en de kerk nu zo ingericht dat daar
mensen kunnen samenkomen op een veilige 1,5 meter afstand. We hebben nagedacht over extra
middelen die we nodig hebben, looproutes, schoonmaak, richtlijnen en protocollen. Als het
bestuur daar allemaal mee akkoord gaat, hopen we vanaf maandag 15 juni weer stapje voor
stapje een aantal activiteiten te gaan opstarten.
Wat we het bestuur gaan voorleggen is om vanaf die maandag 15 juni te beginnen met de
kleinschalig avondvieringen, om 19.00 uur. Dat zullen vieringen (gebedsdiensten) zijn rond het
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Evangelie. Dat willen we twee weken doen. Daarmee doen we dan ervaring op voor hoe we
vervolgens op de eerste zondag in juli (wanneer er weer meer dan 30 mensen in de kerk mogen
samenkomen) ook op zondag met elkaar kunnen gaan vieren.
We gaan er vanuit dat we door zullen gaan met het aanbieden van de Psalmviering via de
computer (u weet wel, via: https://www.titusbrandsmamemorial.nl/Psalmvieringen.html), zodat
ieder die dat wil die thuis, mét zang, zal kunnen bidden.
Vervolgens zouden we op dinsdag 16 juni een eerste ervaring willen opdoen met het vieren van
de Eucharistie om 9.00 uur, kleinschalig. Als dat goed gaat zouden we op zaterdag 20 juni zowel
om 9.00 uur als om 17.00 uur weer de mogelijkheid willen bieden om met een klein groepje
mensen Eucharistie te vieren.
Het ziet er naar uit dat voor alle vieringen een reservering verplicht zal zijn. We hopen dat dat bij
de kleinschalige vieringen een ‘reservering bij het binnenkomen’ kan zijn. Voor de zondagse
viering, waar we verwachten dat er meer mensen zullen willen komen dan de 40 zitplaatsen die
we nu hebben, zal er in elk geval een ‘reservering vooraf’ nodig zijn. U hoort in de komende
weken hoe we dat zullen gaan doen.
Vanaf maandag 15 juni zouden er dan
ook weer gesprekken, vergaderingen of
kleinschalige bezinningsbijeenkomsten
gehouden kunnen worden in het
zalencentrum van het TBM. Voor een
ieder die iets plant blijft het natuurlijk
goed te denken aan de richtlijn van onze
regering dat thuiswerken (incl. online
vergaderen) nog steeds de voorkeur heeft.
Deze plannen zijn dus allemaal nog onder
het voorbehoud, dat het bestuur akkoord
geeft aan alle plannen die we gaan
voorleggen, en dat we dus geen
Bij binnenkomst via de voordeur aan de Stijn
belangrijke aspecten van veiligheid en
Buysstraat zult u dit tafereel tegen kunnen komen.
praktische uitvoerbaarheid over het hoofd
hebben gezien.
Volgende week vrijdag verwacht ik u in het wekelijkse ‘teken van leven’ de uitslag van de
bestuursvergadering te kunnen mee delen.
Tenslotte wij is u graag op het zeer bijzondere aanbod dat het
Titus Brandsma Instituut deze zomer doet. In de week van
6 t/m 10 juli is het mogelijk gratis een online Studieweek
Mystiek ‘In de leerschool van Titus Brandsma’ te volgen.
Dagelijks zullen er twee video colleges te volgen zijn, verzorgd
door Anne-Marie Bos. Zij bespreekt teksten van Titus
Brandsma. Ook zullen er enkele interactieve colleges zijn.
Voor meer informatie en aanmelding:
https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/onlinestudieweek/
Met hartelijke groet,
Marieke Rijpkema
(beheerder Titus Brandsma Memorial)
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