Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 10 juli 2020
Beste mensen,
Het was fijn op zondagmorgen jl. weer met een groep samen te kunnen zijn, voor viering,
bezinning en gebed. Gelukkig hebben we daarbij geen mensen teleur hoeven stellen. Zoals u
weet zijn er nu 40 zitplaatsen in onze kerk, op
1,5 meter van elkaar. We waren met 35 mensen,
dus dat ging goed. De reacties die ik gehoord
heb, waren allemaal positief, het was fijn om
samen te zijn, en met de maatregelen voor de
veiligheid was het goed te doen. Dus we gaan
graag op dezelfde voet verder.
Wat de reservering van een plaats betreft, dat
blijft voor de zondagmorgen nodig, gezien het
beperkt aantal plaatsen.
Mijn verzoek aan degenen die willen komen is:
-

stuur mij in de loop van de week voorafgaand aan de zondag dat u wilt komen (bij
voorkeur uiterlijk vrijdagmorgen) een e-mail bericht (op het adres van het TBM:
titusbrandsma@karmel.nl)

óf:
-

stuur mij een e-mail bericht als u graag iedere week zou komen, waarna u mij alleen nog
een e-mail bericht stuurt (titusbrandsma@karmel.nl) als u verhinderd bent om te komen
(zodat we uw plaats aan iemand anders kunnen toekennen).

Wanneer er dan op een bepaalde zondag meer mensen zich hebben aangemeld, dan er zitplaatsen
zijn, zal ik de ‘vaste bezoekers’ (op alfabetische volgorde) vragen een keer niet te komen. Dat
lijkt me een eerlijke oplossing. Het is daarom praktisch als u zich bijtijds aan (of af) meldt.
Ik hoop dat dit een manier is waarop de mensen die willen komen, ook kunnen komen, naar een
zondagmorgen viering (op de gebruikelijke tijd van 10.30 uur).
Wat de weekdagvieringen betreft: zoals we verwacht hadden komen daar geen aantallen mensen
die de beschikbare 40 plaatsen overschrijden.
Sinds de laatste verruiming van de corona maatregelen door onze regering, is het niet meer
verplicht om reserveringen bij te houden, bij een aantal aanwezigen onder de 100 personen. Ook
is het daarbij niet meer verplicht om de ‘gezondheidscheck’ te doen (mensen expliciet te vragen
naar mogelijke verschijnselen van Corona besmetting). Natuurlijk gaat men er daarbij wel van
uit, dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en niet komt als hij/zij corona-achtige
verschijnselen heeft.
Dit heeft ertoe geleid, dat we besloten hebben dat reserveren voor de weekdagvieringen (de
Eucharistievieringen overdag en de vieringen rond het Evangelie ’s avonds) niet meer nodig is.
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In de komende week, zal op donderdag 16 juli in de vieringen aandacht besteed worden aan het
feest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel, een hoogfeest in de Karmelorde. Andere jaren
nodigden wij u na de avondviering uit voor een feestelijk samen zijn, met een kopje koffie en
wat lekkers. Dat kan dit jaar helaas niet, maar u bent natuurlijk wel bij de liturgievieringen van
harte welkom.
In deze afgelopen week bood het Titus Brandsma Instituut de mogelijkheid om een online
studieweek mystiek te volgen, met als titel ‘In de leerschool van Titus Brandsma’. Dagelijks
waren er twee videocolleges van Anne-Marie Bos over teksten van Titus Brandsma (op basis van
opnames tijdens de studieweek mystiek van 2018). In de aankondiging was te lezen:
Hoe mystiek verbonden is met het gewone leven
Titus Brandsma had als karmeliet en professor een
persoonlijk doorleefde en wetenschappelijk doordachte
kennis van de mystieke traditie en hij verspreidde deze
kennis op allerlei manieren. Hij was een bevlogen docent
die mensen met vaste hand binnenvoerde in de
godsrelatie. In zijn geschriften – artikelen, lezingen,
colleges, retraites, gedichten – getuigt hij ervan hoe
mystiek verbonden is met het gewone leven, en
omgekeerd, maatschappij-betrokkenheid met mystiek.
Keer op keer laat Brandsma zien hoe we in alle
uiterlijkheid het innerlijk leven kunnen ontwaren, en hoe
dit innerlijk leven op zijn beurt onderscheidend is voor
hoe wij zijn.

De interesse voor deze colleges heeft het Titus Brandsma
Instituut enorm verrast. Ruim 800 mensen hadden zich
ingeschreven!
En het goede nieuws is, dat de colleges en de geciteerde
teksten van Titus Brandsma zelf, nog een aantal weken op
de website blijven staan, en vrij, gratis, voor iedereen
toegankelijk zijn. Het website adres is:
https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/onlinestudieweek/
Dus zoekt u nog een zinvolle bezigheid deze zomer:
van harte aanbevolen!
De vrijwilligers die in de tuin werken waren deze week erg onder de indruk van de groeikracht
van al het onkruid dat in de tuin groeit. Als u een keer wilt helpen om mee te werken in de tuin
(woensdagmorgen van 9.30 – 12.30 uur, of een deel van die tijd) dan bent u van harte welkom!
Ook merkten we op dat de magnolia boom met een
tweede bloei bezig is, niet zo uitbundig als die in het
vroege voorjaar, maar toch indrukwekkend.

Van harte wens ik u
een goed weekend.
Marieke Rijpkema
(beheerder TBM)
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