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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 15 januari 2021  
 

Beste mensen, 
 
We hebben een week achter de rug, waarin is aangekondigd dat de Corona lockdown verlengd 
wordt, in elk geval tot en met 9 februari. Voor ons als TBM betekent dat ook weer een verlenging 
van de periode waarin we geen vieringen zullen hebben in de kerk en geen groepsbijeenkomsten 
in ons centrum. Misschien goed om te weten, dat we indien dat nodig is voor een uitvaart een 
uitzondering zullen maken wat betreft de algemene regel: geen vieringen. Wel zal daarbij het 
maximum aantal aanwezigen 35 mensen betreffen, omdat we voor dit aantal een veilige opstelling 
in de kerk hebben.  
Het zijn behalve stille ook winterse tijden. Vanmiddag zag ik voor het eerst een klein beetje 
sneeuw op ons kerkplein.  
 
 
 
 
 
  
  

 
  
 
 
 

 

Toen ik een rondje om …                                                                     … de kerk liep viel me ook 
op hoe mooi onze kerk nu zichtbaar is, zo zonder blaadjes aan de bomen. 
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Over ‘rondje om de kerk’ gesproken… Heeft u op onze website al eens het rondje ‘om de kerk’ 
‘gelopen’? U vindt het op dit adres: https://titusbrandsmamemorial.nl/bezoek/rondje-om-de-kerk/ 
(Of via het tabblad ‘kerk’ en dan ‘rondje om de kerk’). Jack Balhan heeft daar prachtige foto’s 

met uitleg geplaatst over wat er zoal rondom onze 
kerk te zien is, zoals de plaquette met de 
afbeelding van Titus te midden van allerlei 
symbolen, de prachtig gerestaureerde poorten, de 
vredesvlam, de wachters enz. Als u daar op de 
foto’s klikt worden ze nog een stukje groter.  
 
De website commissie is deze week ook weer bij 
elkaar geweest. Er zijn weer allerlei kleinere en 
grotere dingen aangepast, om de website zo 
gebruiksvriendelijk en up-to-date mogelijk te 

houden. Ook hebben we onze eerste gedachten wat op een rijtje gezet over wat er nodig is om van 
de website ook een Engelstalige versie te maken. Met het 
oog op een mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma 
zal de wereldwijde aandacht voor Titus en het Titus 
Brandsma Memorial vast toe gaan nemen. Daar willen we 
op voorbereid zijn.  
 
Deze week kreeg ik ook nog een leuke tip over een bericht 
over Titus Brandsma en het TBM op de website  
https://indebuurt.nl/nijmegen/genieten-van/toen-in/wie-was-
titus-brandsma~12930/. We zijn heel blij met dit soort tips. 
Op onze pagina ‘Titus Brandsma in de media’ kunnen wij 
daar op onze eigen website dan weer melding van maken.   
 
De expositie commissie is deze week op excursie geweest! 
We zijn ontvangen bij Piet Ziere thuis (netjes op 1,5 meter 

afstand natuurlijk), om zijn collectie schilderijen te 
zien. Hij heeft onder meer prachtige schilderijen 
gemaakt van boten in het haventje aan de 
Waalkade. We hopen ze u in de 40-dagentijd in ons 
centrum te kunnen tonen.  
 
Ik ben blij u te kunnen melden dat de oproep van 
vorige week, in dit ‘teken van leven’ voor nieuwe 
kerkwachten met name voor de zondagmiddag 
reacties heeft gekregen. We kunnen in elk geval 
één, mogelijk zelfs twee, nieuwe kerkwachten 
verwelkomen. En ook één van de vaste kerk-

wachten van door de week is bereid eens in de maand een zondagmiddag kerkwacht van 2 uur 
erbij nemen. Daardoor is het vaste rooster voor de kerkwachten voor de hele week ‘gevuld’. Dat is 
erg fijn. Dat geeft een mooie basis voor het alle dagen open houden van onze kerk.  

Gerry van der Loop, de secretaris van ons bestuur, ligt nog in het ziekenhuis, met 
haar enkelbreuk. Waarschijnlijk moet ze elders revalideren en kan ze voorlopig 
nog niet naar huis.  

Van harte wens ik u een goede week,  
Marieke Rijpkema              (ikoon van Joos Streefkerk) 
(beheerder Titus Brandsma Memorial)  


