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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN     TEKEN VAN LEVEN  

uit het Titus Brandsma Memorial 
 

Nijmegen, 12 maart 2021  
 

Beste mensen, 
 
Bijna niet te geloven, dat dit al het 50e ‘teken van leven is’, dat ik uitstuur. Het eerste ‘teken van 
leven’ vanuit het Titus Brandsma Memorial werd verstuurd op 27 maart van het vorig jaar. De 
eerste lockdown was nog maar net ingevoerd. En we dachten dat het met een aantal weken wel 
voorbij zou zijn. Inmiddels zitten we in een tweede lange lockdown, en kunnen we nog niet 
overzien wanneer deze voorbij zal gaan. Wel zijn we nu gelukkig goed op weg met de vaccinaties, 
dus het moment dat we weer veilig met elkaar kunnen samenkomen komt nu echt dichterbij.  

Het is leuk te merken dat dit ‘teken van leven’ door velen 
gewaardeerd wordt. Heel regelmatig krijg ik in die zin 
‘tekens van leven’ terug. Het schept een band met elkaar, om 
toch even wat te horen van wat hier gaande is. Het is ook een 
mooi einde van de werkweek om terug te blikken en me af te 
vragen wat er van deze week ‘vermeldenswaard’ zou kunnen 
zijn, of aardig om door te geven. Verrassend dat er toch week 
na week wel weer nieuwe dingen te melden zijn.   
 
Zo was er deze week de uitvaart van Justine Borkes. Het is geen uitvaart geweest die gestreamd 
is, het kon dus niet via de computer gevolgd worden. De viering is wel opgenomen als audio-
bestand, zodat de familieleden van Justine in het buitenland de viering nog wel kunnen 
beluisteren. Het was een mooie viering, met Paul Reehuis als voorganger, verschillende sprekers 
en met zang van enkele leden van de Gregoriaanse schola Karolus Magnus. Het bleek dat Justine 
zelf ook graag Gregoriaans zong. Van de Eliagemeenschap waren ook enkele mensen aanwezig.  

De Radboud Universiteit heeft vorige week een interview 
met Justine op hun website gepresenteerd. In 2023 zal de 
universiteit 100 jaar bestaan, en in voorbereiding daarop 
worden 100 verhalen verzameld, die iets van de kleurrijke 
traditie van deze universiteit weergeven. Justine staat nu in 
dezelfde serie als Titus Brandsma! Het mooie interview met 
Justine (slechts enkele weken geleden met haar gehouden) 
is te vinden op: www.ru.nl/ftr/actueel/ftr-100-
verhalen/@1305141/2018-justine-borkes-koffiehoek-thuis/.  

Het ‘verhaal’ over Titus Brandsma staat op: www.ru.nl/ftr/actueel/ftr-100-
verhalen/@1296937/1942-titus-brandsma-heilige-hoogleraar/.  
 
Deze week heeft verder wat in het teken gestaan van het uitsturen van de brief met de uitnodiging 
om deel te nemen aan de kerkbijdrage. Een gezamenlijke brief van de Eliagemeenschap en het 
bestuur van het Titus Brandsma Memorial. Deze brief wordt jaarlijks gestuurd naar alle mensen 
die bij ons in het adressenbestand zijn opgenomen. Dat betreft een kleine 300 adressen.  



 
 

Stijn Buysstraat 11 
6512 CJ Nijmegen 

titusbrandsma@karmel.nl 
www.titusbrandsmamemorial.nl  

 tel. 024-3602421 
 

IBAN NL56 INGB 
0000819729 

 

 
Dat zijn heel wat brieven om te printen en te vouwen, in enveloppen te stoppen en te stickeren. 

Truus, Hélène en Piet hebben hun tijd daar deze week 
aan gegeven. Diverse mensen zijn bereid gevonden 
om een stapel enveloppen rond te brengen, waarmee 
we de nodige kosten voor de postzegels hopen te 
besparen. De adressen die wat verder weg zijn, zullen 
wel met de post gaan.  
 

Omdat niet iedereen die het ‘teken van leven’ 
ontvangt ook in ons (post) adressenbestand staat, 
hebben we besloten om de brief ook als bijlage te 
sturen bij dit ‘teken’. Voor een groot aantal van u 
mogelijk dus dubbelop. Maar we geven natuurlijk 

graag iedereen de kans een financiële bijdrage te geven (op NL56 INGB 0000819729, t.n.v. Titus 
Brandsma Memorial). Zeker nu we dit jaar echt minder inkomsten zullen hebben nu we onze 
zalen niet kunnen verhuren. Iedere bijdrage is van harte welkom. 

 

Voor dit 50e teken van leven vind ik het 
leuk een paar mensen in het zonnetje te 
zetten die zich week na week voor het 
TBM inzetten, maar dat niet gauw gezien 
wordt. Onze schoonmakers! 
Elke 14 dagen wordt namelijk onze kerk 
schoongemaakt door een klein groepje 

vrijwilligers: Tom, Kees, Ytsje en 
Riet. Zo ook vanmorgen (toen ik 
deze foto’s nam).  

 

Daarbij zijn we ook heel blij met Silvia, onze 
professionele schoonmaakster, die twee maal 
per week schoonmaakt in ons beziningscentrum 
en de toiletten, het keukentje en de sacristie in 
de kerk.  
 

Graag wens ik u allen weer een goede week toe,            

Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)                 


