Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 26 februari 2021
Beste mensen,
De afgelopen week begon hier in Nijmegen met de herdenking van het bombardement op
Nijmegen van 22 februari 1944. Rond de 800 mensen zijn daarbij omgekomen. Nog steeds een
pijnlijke en zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nijmegen. Ook voor de zusters van de
congregatie JMJ (waar o.a. Truus en Laetitia Aarnink toe behoren). Midden in het centrum van de
stad hadden zij een kleuterschool. Op 22 februari zijn daar 24 kleuters en 8 zusters om het leven
gekomen. Op de plaats waar de school stond is nu een indrukwekkend verstild monument ‘de
schommel’, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers. Gewoonlijk is daar jaarlijks een druk bezochte
herdenking. Deze keer was het alleen burgemeester Bruls die er stilletjes een krans legde.

(foto uit De Gelderlander)

Vlak voor die korte plechtigheid hebben wij, samen met diverse andere kerken in de stad, onze
kerkklokken geluid, op het tijdstip van het toenmalige bombardement, even voor half 2
’s middags. Een klein gebaar waarmee wij ook als Titus Brandsma Memorial deelnemen aan de
herdenking.
Ook op maandag was er activiteit in onze
‘Titustuin’ (de tuin rondom de kerk), aan de kant
van de Van Triestraat (de achterkant van de
sacristie, waar het fietspad langs de kerk loopt).
Om te voorkomen dat er mensen vanaf de
parkeerplaats dwars door het groen lopen op weg
naar het fietspad en het kerkplein is daar nu een
hek, of eigenlijk meer: een stang, geplaatst. Ook
hoop ik dat het de mensen op de slotdag van de
Vierdaagse zal tegenhouden om door het groen te
lopen. Een paar jaar geleden hadden we net op dat
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van bleek na de Vierdaagse helemaal plat gelopen
te zijn. Misschien moeten we op die dag nog een
extra lintje ophangen, maar hopelijk overleven de
plantjes het dan wel.
Over de tuin gesproken: de vrijwilligers van de tuin
zijn in overleg of ze binnenkort hun werk weer
zullen oppakken (of dat ze dat met het oog op de
coronamaatregelen nog even moeten opschorten).
Vanmorgen zijn de ikonen en tekeningen van Joos
Streefkerk die de afgelopen maanden in ons
centrum hingen weer opgehaald en heeft de expositiecommissie (zie de foto) nu de schilderijen
van Piet Ziere (zelf ook lid van de commissie,
op de foto: rechts) opgehangen. Het gaat om
prachtige schilderijen van bijvoorbeeld het
haventje in het centrum van Nijmegen aan de
Waal, uitzichten in de Ooijpolder en aquarellen
van uitzichten in de natuur.
Het is natuurlijk heel jammer dat er nu zo
weinig mensen in ons centrum komen, maar
we laten ze extra lang hangen, tot begin
september, in de hoop dat tegen de zomer er
weer groepen (groepjes) in ons centrum zullen
komen. Maar mocht u (alleen of met tweeën)
een keer langs willen komen, dan kan dat. Op werkdagen tijdens kantooruren, en anders op
afspraak (tel. TBM: 024-3602421).
Morgenochtend (zaterdag) komen de deelnemers aan de nieuwe serie ‘In de leerschool van Titus
Brandsma’ voor het eerst bij elkaar, zij het dan via de computer. Onder leiding van Anne-Marie
Bos gaan er artikelen gelezen worden die Titus Brandsma geschreven heeft over de Moderne
Devotie. Het wordt de eerste keer dat we een programma onderdeel van het Titus Brandsma
Memorial via Zoom gaan doen. Als het goed bevalt gaan we verder kijken of we iets dergelijks
vaker kunnen gaan doen.
Morgenmiddag is er in Boxmeer een feestelijke aangelegenheid. Daarbij
staat Greetje Feenstra centraal. Zij is geen onbekende in het Titus
Brandsma Memorial, sinds zij en haar man
Wilfred enkele jaren geleden tussen
Nijmegen en Boxmeer in zijn komen
wonen. Greetje is lid van de werkgroep die
de avonden Signalen van Spiritualiteit
voorbereidt en ook secretaris van de
stichting Vrienden van Titus Brandsma.
Morgen viert ze haar ‘associatie aan de
Karmelorde’. Na een vormingstraject van
enkele jaren verbindt ze zich nu aan de spiritualiteit en de
gemeenschap van de Karmel. U begrijpt dat daar maar een beperkt
aantal mensen bij aanwezig kan zijn, maar het is mogelijk de viering
online te volgen (aanvang: 14.30 u) via: https://youtu.be/xrtdhGxvwog.
Ik wens u allen weer een goede week,
Marieke Rijpkema
(beheerder Titus Brandsma Memorial)
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(foto van de versiering in
de kerk, bgv de 40-dagentijd)

titusbrandsma@karmel.nl
www.titusbrandsmamemorial.nl

tel. 024-3602421

IBAN NL56 INGB
0000819729

