Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 2 oktober 2020
Beste mensen,
Hoewel de regering de coronamaatregelen deze week heeft aangescherpt, zien we in het TBM
nog geen aanleiding om ons beleid aan te passen. Hoewel de basisregel nu is dat er maximaal 30
mensen in een binnenruimte samen mogen komen is een godsdienstige bijeenkomst daarvan
uitgezonderd, zolang de 1,5 meter gehandhaafd kan worden. Dat is bij ons het geval. Wij hebben
40 ‘veilige’ zitplaatsen in onze kerk in het liturgische centrum, met nog uitwijk mogelijkheid
naar de zijkapellen. In ons centrum is 20 mensen in de Tituszaal het grootste aantal mensen dat
we toelaten. Als er een groep in huis is is er in de gang éénrichtingsverkeer, waardoor er in huis
geen groepen mensen door elkaar heen lopen en wij geen noodzaak zien om mondkapjes in ons
centrum te verplichten. Er waren deze week al cursisten die daarnaar vroegen.
Het enige wat ik toch wel iets wil aan scherpen is om de komende zondagen voor de viering
weer een ‘registratie bij de deur’ te doen, waardoor we indien er een besmetting bekend wordt
kunnen nagaan wie er op die zondag in de kerk was. Dit houdt in dat ik op een lijst aanteken wie
er in de viering is. Mij onbekende mensen zal ik dan nog even naar hun naam en contactgegevens vragen. Met het oog op de privacy, zal ik deze lijsten niet langer dan drie weken
bewaren.
De afgelopen week heeft wat mij betreft
in het teken gestaan van de opbouw van
de expositie in onze kerk. Kunstenaars
Piet Jetten en Bob Lejeune hebben twee
dagdelen gewerkt aan het plaatsen van
hun werken. Piet heeft zes grote
schilderij-achtige collages op onze
houten panelen opgehangen. Die hebben
de titel meegekregen: “Permanently
uncompleted”. Bob heeft acht van zijn
keramieken beeldhouwwerken geplaatst,
die hij de titel “Flow” heeft gegeven.
Zondag zal de tentoonstelling deel uitmaken van het
“Festival der kunsten” in onze wijk Bottendaal, en
dan zullen Bob en Piet van 13.00 – 17.00 uur ook
hier in de kerk zijn om toelichting te geven bij hun
werken. Voorzichtig heb ik bij hen in de week
gelegd of ze misschien ook een keer op een
zondagmorgen na de viering wat uitleg zouden
willen geven over hun werk. Daar leken ze wel wat
voor te voelen, dus wie weet kan ik u daar
binnenkort voor uitnodigen. De kunstwerken blijven
tot en met 8 november in onze kerk.
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Hoewel het weer herfstachtig en kouder aan het worden is, wordt er op woensdagmorgen nog
steeds hard gewerkt door de tuinvrijwilligers. (Hier op de foto: Gerard Mug en Gerda Hensums.)
De tuin ligt er inmiddels prachtig groen
bij. De hedraplantjes hebben de droge
zomer dankzij de nieuwe waterslangen
goed doorstaan, maar ook het onkruid
groeit nog flink. Er is nog steeds werk
genoeg.
Inmiddels staan op diverse plaatsen in
het groen de herfst-anemoon prachtig te
bloeien.

Wist u dat de Wereldvredesvlam deze maand al weer
10 jaar staat te branden, op ons kerkplein?

De Wereldvredesvlam
is op 28 juli 1999 ontstaan, toen vanuit de vijf
continenten van de wereld vlammen werden
overgevlogen en samengebracht tot één Wereldvredesvlam. Sindsdien verspreidt deze zich over
de wereld, onder verantwoordelijkheid van de
World Peace Flame organisatie. In Den Haag, bij
het Vredesmonument kwam in 2002 voor het
eerst een blijvend monument met vredesvlam.
In 2010 kwam de vlam naar Nijmegen.
Inmiddels zijn er op diverse plaatsen in Nederland
"Our dream is as
vredesvlammen ontstoken. Je zou de vredesvlam
kunnen zien als een ‘waakvlam’. Het vraagt
simple as it is ambitious,
waakzaamheid om de vrede te behoeden en kansen
one flame uniting
voor vrede te benutten.
people worldwide."
Elke eerste donderdag van de maand staan er om
20.00 uur mensen bij elkaar rond de vlam voor een
moment van bezinning. Iedereen is daarbij welkom, van welke levensovertuiging dan ook. Vaak
wordt er daarna nog even met elkaar nagepraat in de Vincentiuszaal van ons centrum.
Voor meer informatie: www.wereldvredesvlamnijmegen.org/ en www.worldpeaceflame.org/.
Van harte wens ik u weer een goede week toe.
Marieke Rijpkema
(beheerder Titus Brandsma Memorial)
P.S. Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar in de nieuwe cursus die
op 16 oktober van start gaat over de Karmelregel.
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