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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 12 februari 2021  
 

Beste mensen, 
 
Wat Corona tot nu toe niet gelukt was, heeft het koude winterweer deze week wel voor elkaar 
gekregen: we hebben deze week de kerk dicht moeten doen. Zondag lukte het niet eens om de 
voordeur open te houden, want de koude noordoosten wind stond pal op de deur en waaide alle 
klapdeuren open, waardoor zelfs de 
sneeuw naar binnen waaide! Vervolgens 
was het ook te gevaarlijk om van de 
kerkwachten te vragen de tocht naar de 
kerk te ondernemen. De kans dat er 
mensen de kerk in zouden willen komen 
met dit weer was daarbij ook klein. Dus we 
hebben deze week dan toch maar toe 
gegeven aan deze meteorologische 
overmacht.  
Mooie sneeuwplaatjes leverde het wel op. 
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Daarna kwam wel de zorg op dat we de kerk bereikbaar en beschikbaar wilden hebben voor de 
uitvaart van Jaap Hardeman op donderdag. Daarvoor hebben we groot materieel ingehuurd: 

 

En het is gelukt. Het plein, de zij-ingang met de oprit en het fietspad langs de kerk werden weer 
veilig toegankelijk. Voor de deelnemers aan de uitvaartviering en ook voor de buurtgenoten. 
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Het was de eerste keer, voor zover ik weet, dat er vanuit onze kerk een viering online te volgen 
was. De mensen die daarvoor zorgden hadden zo ongeveer een kleine studio gebouwd in de kerk.  

Prachtig dat dat kon. Zo hebben veel 
mensen die Jaap kenden zich toch 
betrokken kunnen weten bij zijn afscheid.  

 

Dat waren deze week wel de belangrijkste gebeurtenissen. Al was ook de temperatuur in de kerk 
nog wel even een zorg, toen bleek dat de ene verwarmingsketel die we gewoonlijk gebruiken deze 
strenge vorst toch niet aankon. In plaats van de gebruikelijke 17 graden Celsius, bleek het aan het 
begin van de week nauwelijks meer dan 13 graden te zijn in de kerk. Gelukkig hebben we er een 
tweede ketel bij aan kunnen zetten en begint de temperatuur in de kerk weer wat op te lopen. (Ik 
verheug met niet op de gasrekening van deze maand.) 
Met de kerkwachten van dit weekend heb ik afgesproken dat we morgen de kerk weer open doen. 
De wegen zijn op dit moment weer beter toegankelijk, dus een bezoekje brengen aan de kerk is 
wel weer mogelijk.  
Verder zult u begrijpen dat vanwege de verlengde lockdown er nog geen groepsbijeenkomsten in 
ons centrum zijn. 
 

Ik wens u allen weer een goede week.  

Marieke Rijpkema  
(beheerder Titus Brandsma Memorial) 

P.S. Mocht u nog wat meer sneeuwfoto’s rond de kerk willen zien, ga dan naar onze website, bij 
de nieuwsberichten: https://titusbrandsmamemorial.nl/nieuws/winterweer/.  


