Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 5 maart 2021
Beste mensen,
Ongeveer drie weken geleden hoorden we dat Justine Borkes in het ziekenhuis opgenomen was.
Het was nog onduidelijk wat ze had. Een buurvrouw liet het ons weten. Aan het begin van deze
week ontving ik van de buurvrouw een e-mailbericht dat ontdekt was
dat Justine alvleesklierkanker had en dat die al helemaal uitgezaaid
was. Ze was zondag in het hospice opgenomen. En gisteravond
hoorden we dat ze is overleden. Dat is dus heel snel gegaan.
Ze kwam de laatste paar jaar veel in onze vieringen en kon bij de
voorbeden bijvoorbeeld hartstochtelijk bidden voor de vrouw in het
ambt. Ze genoot van de kontakten bij de koffie.
Misschien herinnert u zich nog dat ik in december ook melding van
haar gemaakt heb in het ‘teken van leven’. Dat was toen omdat we
bezig waren
een bijeenkomst te beleggen waar ze in een van de
bloei kun je
zalen van het TBM haar dichtbundel
niet oogsten
“Verzamelde gedichten. Een sonnet” zou
presenteren. Dat hebben we toen moeten
net als een
afgelasten vanwege de corona lockdown.
gedicht
Justine studeerde Nederlands en filosofie
aan de Radboud Universiteit en heeft 30 jaar
een nu dat
in het onderwijs gewerkt. Ze is 78 jaar
duurt
geworden. Donderdagmiddag wordt ze
vanuit onze kerk begraven.
Ik heb (nog) niet gehoord of er plannen zijn om de viering online te plaatsen. Haar website staat in
elk geval nog wel op internet: www.bindingen.nl. We zullen haar markante persoonlijkheid
missen.
Vorige week zaterdag waren er twee bijzonderheden die het vermelden waard zijn. We hebben de
eerste Zoom-bijeenkomst gehad van de leesgroep “in de leerschool van Titus Brandsma”, waarbij
Anne-Marie Bos ons teksten aanreikte die Titus Brandsma geschreven heeft. Deze keer gingen die
over de Moderne Devotie (een Nederlandse spirituele beweging van rond het jaar 1400). Het is
ons goed bevallen. Met de 8 deelnemers in beeld konden we ook echt met elkaar in gesprek.
Mocht het nodig zijn, dan zullen we het volgende keer (27 maart) zeker weer zo doen. En we
denken erover na of dit misschien ook een mogelijkheid is voor andere groepen (zoals de
Bijbelinstuif of Bijbels Hebreeuws).
De andere bijzonderheid was dat er een bericht verscheen in De Gelderlander over de spanning
die hier en daar begint op te lopen met het oog op een mogelijke heiligverklaring van Titus
Brandsma. De dag ervoor had ik de journaliste ook even aan de telefoon gehad. Als het bericht u
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ontgaan is kunt het nog teruglezen op onze website, op de homepage bij
“nieuws en actualiteiten”
(of u kunt direct doorklikken naar:
https://titusbrandsmamemorial.nl/nieuws/spanning-in-nijmegen/.)
We zijn op dit moment ook bezig om een speciale websitepagina te maken met
nieuws en achtergronden bij het proces tot heiligverklaring van Titus. Als die
online is zal ik u dat zeker melden.
Woensdagmorgen hebben de vrijwilligers die in de tuin werken hun
winterstop verbroken! Vanaf nu gaat er, als het weer het enigszins
toelaat weer wekelijks vanaf 9.30 uur op woensdag gewerkt worden.
Daar zijn we blij mee, want het voorjaar begint te dagen en voor je het
weet schiet het onkruid weer de grond
uit. Zo te zien heeft de hedra (de
groene klimplanten rondom de kerk)
de winter en de sneeuw goed
doorstaan.

Doordat we in het voorjaar heel de tuin
vernieuwd hebben (en druppelslangen
hebben gelegd) zijn helaas wel bijna alle
bollen uit de tuin verdwenen. Het is dit
jaar zoeken naar de krokusjes, de
narcissen en de tulpen. Maar er zijn er
nog wel een paar. Ook de magnolia heeft
al veelbelovende knoppen.
In de loop van deze week liep ik zomaar bijna een
‘bekende Nederlander’ tegen het lijf op onze
parkeerplaats. Het was Leo Feijen, bekend van zijn tv
programma’s voor de RKK en KRO-NCRV.
Tegenwoordig is hij ook directeur van uitgeverij
Adveniat. Hij bleek op bezoek te zijn bij onze buurman:
pater Kimman S.J. die tegenwoordig de pastoor is van
de Stefanusparochie in Nijmegen (een fusie van 8 RKkerken in en om de binnenstad). Zij hadden net samen
een boekje uitgeven, die ze me graag vol trots even
lieten zien. Een boekje met diverse artikelen over de
encycliek ‘Fratelli Tutti’ van paus Franciscus (die gaat over broederschap en sociale vriendschap,
en is uitgekomen op 4 oktober 2020).
Mocht u zich afvragen wanneer u nou toch de uitnodiging krijgt om deel te nemen aan de
jaarlijkse kerkbijdrage: komende week hopen we de brieven de deur uit te doen.
Graag wens ik allen weer een goede week toe,
Marieke Rijpkema
(beheerder Titus Brandsma Memorial)
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