Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 4 september 2020
Beste mensen,
We zijn deze week goed van start gegaan. Er is weer de nodige reuring in ons centrum.
Woensdag was in het bijzonder een drukke dag. ’s Morgens waren alle zalen bezet, met de
studenten van het Titus Brandsma Instituut, de tuin vrijwilligers (in hun koffiepauze), een werkoverleg van enkele mensen, en een vergadering van een werkgroep van de Karmelfamilie. Ook
’s middags was er nog een vergadering en ’s avonds Hebreeuwse les. Het voelde een beetje als
een vuurdoop, voor onze coronamaatregelen. Volgens mij was ieder tevreden, en is het goed
gegaan. Het 1,5 meter afstand houden is goed te doen, en ook het ‘eenrichtingverkeer’ in de gang
gaf geen problemen. Ook had men er geen
moeite mee om een kopje koffie te komen
halen achter het ‘spatscherm’ bij de
keuken, in plaats van in de zaal zelf.
Het is nog wel niet zoals voorheen, maar
merkbaar is dat het voor iedereen toch
weer fijn is om samen te kunnen komen.
Op donderdag kwam de bijbelinstuif weer
bij elkaar, evenals de website commissie.
En ook het Algemeen Bestuur van de
Karmelorde heeft goed kunnen vergaderen in ons centrum deze week. Het
was ook weer mogelijk dat er enkele vrijwilligers konden assisteren met koffie zetten, telefoon
aannemen en dergelijke.
Persoonlijk kijk ik heel voldaan terug op deze eerste week van het seizoen.
Blij ben ik ook dat de monteurs de ventilator van de Tituszaal weer
helemaal op orde hebben gekregen. Voor de zekerheid heb ik het nog
maar een keer nagevraagd, maar het is het goede systeem, die verse
lucht aanzuigt en via pijpen weer afvoert naar buiten.
Vorige week heb ik u behalve over de cursussen die we zelf
organiseren ook verteld over de cursussen die door anderen in ons
huis gegeven worden. Ik vermeldde dat de cursus ‘luisteren naar
klassieke muziek’ is volgeboekt. Dat blijkt toch niet het geval te zijn.
Het gaat om een cursus van 7 bijeenkomsten elke 14 dagen op
dinsdagmorgen van 10 – 12 uur, vanaf 22 september. Als u interesse
heeft kunt u mij even mailen, dan stuur ik u meer informatie toe over
de bijeenkomsten en bij wie u zich moet aanmelden (dat kan dus niet bij ons).
In de komende week staat onder andere het wisselen van de expositie in de gang en de zalen van
ons centrum op het programma. De schilderijen van Agnes Linssen en de tekeningen van Paul
Reehuis zullen worden vervangen door werken van Anne-Riet de Boer en Ineke Teunissen.
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Deze kunstenaressen zijn nichten van elkaar en vonden elkaar enkele jaren geleden in de liefde
voor de fotografie en mystiek en spiritualiteit. Ze hebben al enkele keren eerder samen
geëxposeerd.
Deze expositie is uniek; zij hebben een zodanige keuze gemaakt uit hun werk, dat naast een
foto van Ineke steeds een schilderij van Anne-Riet zal hangen. Beiden zijn op elkaar afgestemd
en hebben hetzelfde thema. Veelal gaat dat over: ruimte, licht, roerloosheid en stilte. Vandaar
de titel van de expositie: ‘In het licht van stilte’.
Zij zijn zelfs zover gegaan dat een kunstwerk van ieder ‘op mocht lossen’ tot een boeiende
synthese. Dat is het drieluik dat op het affiche dat ze gemaakt hebben weergegeven is. Waar ‘een
en een’ drie is geworden.

Met betrekking tot de vieringen in onze kerk gaat het denk ik ook goed. We raken wat vertrouwd
met het ‘nieuwe normaal’. Door de week zijn er steeds plaatsen genoeg en tot nu toe hebben we
ook op zondag nog geen mensen teleur hoeven te stellen.
Dat heeft mij doen besluiten om voorlopig de ‘verplichte’ aanmelding voor de vieringen nog niet
te hervatten. Als we enkele keren toch boven de 40 beschikbare plaatsen uit gaan komen, zullen
we dat wel weer gaan doen.
Wij vallen niet onder de verplichting van de overheid die wel voor de horeca is ingesteld om alle
gasten van hun onderneming te moeten registreren.
Vandaag hebben we weer een nieuwe psalmviering opgenomen
die zondag rond het middaguur weer op de website
(http://www.titusbrandsmamemorial.nl/Psalmvieringen.html)
beschikbaar zal zijn. We hebben daarbij gebruik gemaakt van
een nieuwe microfoon. We hopen dat daarmee het geluid iets
luider en helderder zal zijn.
Wist u dat op de website https://titusbrandsmateksten.nl/ (bij
‘writings’) een aantal keer per maand nieuwe teksten te lezen
zijn van de hand van Titus Brandsma? Dat zijn heel diverse
teksten. Dat kan gaan om heiligenlevens, artikelen over
spiritualiteit, over sociale wetenschappen etc. etc. Er staat
inmiddels zelfs een artikel in het Fries bij.
Van harte wens ik u allen een goede week.
Met hartelijke groet,
Marieke Rijpkema
(beheerder Titus Brandsma Memorial)
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