Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 5 februari 2021
Beste mensen,
Vanmorgen ontvingen we het verdrietige nieuws dat Jaap Hardeman gisteravond rustig is
overleden. Veel mensen die hier regelmatig naar de kerk
komen zullen hem kennen. Samen met zijn vrouw
Christien, en vroeger ook nog met hun kinderen toen ze
al naar de vieringen van de Elia-gemeenschap kwamen
toen die nog onderdak had in de studentenkerk, zijn ze al
vele jaren trouwe leden van de Elia-gemeenschap. En
daarbij ook al geruime tijd lid van het Byzantijnse koor
dat (in niet-coronatijden) in onze kerk repeteert en haar
vieringen houdt. We zullen hem heel erg missen.
Velen van ons wisten al dat hij enkele jaren geleden de
diagnose ALS gekregen heeft, en dat hij langzaam maar
zeker achteruit is gegaan. Jaap en Christien waren heel
open in hoe ze dit proces samen en met veel lieve
mensen om hen heen doormaakten.
Donderdag zal er een afscheidsviering in onze kerk zijn. U zult begrijpen dat daar vanwege de
corona maatregelen uitsluitend genodigden bij kunnen zijn. De bedoeling is dat dit afscheid wel
via de computer door velen te volgen zal zijn. Ik heb met Christien afgesproken dat wanneer de
‘link’ daar naartoe bekend is, ik die aan u als lezers van het ‘teken van leven’ ook zal doorgeven.
We wensen Christien, de kinderen en allen die Jaap zullen missen veel sterkte toe.
De week begon hier in het Titus Brandsma Memorial heel glad. Maandag
was er ijzel, en we zijn er weer aan herinnerd dat ons kerkplein een
gevaarlijke glijbaan kan zijn. Zelfs als de trottoirs rondom de kerk al weer
droog en begaanbaar zijn, blijft het kerkplein veel langer nat en glad. Dus
dat wordt ook met de winterse buien die in aantocht zijn wel extra opletten,
voor degenen die het kerkplein oversteken. We zullen met de sneeuw wel
ons best doen een pad over het plein vrij te maken.
Maandag kregen we bezoek van de Monumentenwacht Gelderland. Al jarenlang komt hetzelfde
duo mannen bij onze kerk langs. Ze kennen het
gebouw goed, en het is leuk om te merken dat ze
grote liefde voor dit soort gebouwen hebben. En
voor ons natuurlijk altijd fijn om te horen dat het
goed gebouwd is en goed onderhouden. Ze hebben
ons kerkgebouw weer van top tot teen (of beter:
van nok tot kelder) goed bekeken.
Op de volgende pagina toon ik u een paar plekken
waar ze zoal langs geweest zijn.
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Tussen de koepel en het dak

Aan de binnenkant van de koepel, bovenin.

Via de koepel naar de klokkentoren
En op het dak van de kerk,
waar ze ook de dakgoten schoon
gemaakt hebben.

Gelukkig waren de mannen bij het werk op het dak goed vast gegespt.
Vandaag kwam het inspectierapport al bij ons binnen. Een heel boekwerkje, met gedetailleerde
foto’s van waar het schilderwerk wat aan het loslaten is, waar een luik wat gaat kieren, voegen
aan het loslaten zijn en dat soort dingen. Ik heb het rapport snel aan Kees van der Burgt
(bestuurslid bouwzaken) doorgestuurd, zodat hij het met een deskundig oog kan lezen en waar
nodig de reparaties kan gaan plannen.
Via de computer heeft het TBM bestuur deze week nog vergaderd. We
hebben elkaar bij gepraat over de laatste ontwikkelingen m.b.t. het
onderhoud van de kerk, de mogelijk aanstaande heiligverklaring van
Titus Brandsma, de staat van de financiën, de website etc.
Ik wens u allen weer een goede week.
Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)
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