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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 23 april 2021  
 

Beste mensen, 
 
Terwijl de lente steeds meer doorbreekt, zoals aan de 
prachtig bloeiende Japanse-kers-bomen achter de kerk 
en achter ons bezinningscentrum goed te zien is, was 
er vandaag heel wat bedrijvigheid in en om de kerk. 

Vanmorgen kwam een schildersbedrijf de hekwerken 
voor ons kerkplein ophalen. Deze hekken (of eigenlijk 
moeten we ze ‘poorten’ noemen heb ik begrepen) zijn 
hier in de huidige prachtig gerestaureerde vorm 7 jaar 
geleden geplaatst, nadat een meestersmid daar met 
jongeren van het Titus Brandsma lyceum in Oss enkele jaren aan hadden gewerkt. Inmiddels 
bleek het tijd om ze een ‘onderhoudsbeurt’ te geven. Roest en vuil worden verwijderd, en er zal 

een nieuwe verflaag over gespoten worden. Het zal een 
vreemd gezicht zijn, om een tijdje de poorten kwijt te zijn.  

Terwijl we daar bij 
de poorten stonden 
te kijken, zagen we 
een drugsdealer zijn 
handeltje bedrijven. 
Toen we hem daarop 
aanspraken was zijn 
reactie zo vervelend 
dat we daarna de 

politie gebeld hebben. Kort daarna stonden er twee 
politiemannen voor de deur en hebben we een officiële melding gedaan. De politie agenten 
moedigden ons aan om steeds als we zien dat er gedeald wordt of wanneer we anderszins overlast 
op ons kerkplein hebben, we daar bij hen melding van maken. Dan kunnen ze vaker langs komen, 
en weten ze weer wat meer van wat er in de wijk gebeurt. We merken ook dat buren mee opletten 
wat er op het plein gaande is. We krijgen soms een telefoontje van hen als ze denken dat iets 
speciale aandacht vraagt. 

Zo kreeg ik eerder deze week ook een telefoontje van een buur-
vrouw die had opgemerkt dat de lantaarns langs het fietspad dat 
(over ons terrein) langs de kerk loopt en die bij de daarbij gelegen 
parkeerplaats ’s avonds niet aan gingen, en het daar onaangenaam 
donker was. We hadden dat zelf nog 
niet gemerkt. Dus door haar melding 
hebben we onze vaste elektriciteits-

man kunnen inschakelen. En die kwam vanmorgen langs en heeft 
ervoor kunnen zorgen dat de lampen het nu weer doen.  
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Afgelopen maandag was er weer een bestuursvergadering (online). We waren blij dat Gerry er 
weer bij kon zijn. Hiernaast een ‘screenshot’ van 
onze vergadering. Kent u de bestuursleden nog, met 
hun taakvelden? Met de klok mee, vanaf links 
boven: Mathieu Raemaekers - organisatie; Kees 
Waaijman - Karmel; Marieke Rijpkema - dagelijks 
beheer; Harry Faassen - voorzitter; Kees vd Burgt - 
onderhoud;  Bert Jansen - financiën; Gerry vd Loop 
- secretariaat.) In de vergadering ging het veel over 
onderhoud. Niet alleen van de poorten aan het 
kerkplein, maar ook van het kerkgebouw. Er zijn 
een paar grote klussen in het verschiet, behorend bij 
normaal groot onderhoud, die goed gepland moeten 
worden. Denk bijvoorbeeld aan het voegwerk in de 
torenmuren. Daar zullen dan heel hoge steigers voor 
gebouwd moeten gaan worden. Vanmiddag was 
Kees van de Burgt hier met een aannemer, om alvast eens polshoogte te nemen.  
Ook kwam de website nog even ter sprake. We zijn heel blij met de nieuwe website, en de 
mogelijkheden die dat biedt. Er zijn kleine eerste stapjes gezet voor een Engelstalig versie. 

Donderdag jl. is de website commissie ook weer bij elkaar geweest. We hadden elkaar (Anita van 
Kempen, Jack Balhan en ik) al een tijdje niet gezien, en hebben met elkaar enkele prioriteiten 

gesteld, en afspraken gemaakt over wie waar verder aan gaat werken. 
Een nieuw aandachtspunt was de vraag die we vanuit Boxmeer hadden 
gekregen. Daar staat sinds 17 juni van het vorig jaar een gedenkteken 
voor Titus Brandsma. Titus heeft namelijk ook in Boxmeer gewoond, 
en wel tijdens zijn noviciaat (beginperiode in het kloosterleven). Hij 
woonde daar toen in het Karmelklooster waar ook nu het noviciaat van 
de Karmelorde in Nederland is gevestigd. De stichting die voor de 
realisering van dit kunstwerk heeft gezorgd is zich nu aan het opheffen, 
maar wil graag dat er informatie over het beeld 
beschikbaar blijft, en wel via een zogenaamde QR 
code. (Een symbool met puntjes en streepjes, die naar 
een website kan verwijzen, als je een app op je 
telefoon hebt geïnstalleerd die zo’n code kan lezen.) 
Wij hebben nu toegezegd dat we gaan zorgen dat er een code komt, 
waarvan de informatie op onze website te vinden zal zijn.  

Het is deze week goed gegaan met de eerste online bijeenkomsten van de groep Bijbels 
Hebreeuws voor beginners en de Bijbelinstuif. Al was voor deze en gene soms nog wel even 
zoeken om beeld en geluid goed te laten werken, en ook niet 
alle gebruikelijke deelnemers van de Bijbelinstuif hebben 
de mogelijkheid om zich aan te sluiten. Maar voor de  
mensen die meededen was het heel fijn dat ze 
samen weer konden spreken over het Evangelie.  
Morgen komt zo ook de leesgroep ‘In de leerschool  
van Titus Brandsma’ weer online bijeen. 

Komende week gaan we met diverse mensen het   
gesprek voeren over wanneer en hoe we denken weer  
(veilig) vieringen in onze kerk te kunnen gaan houden. 
 
Van harte wens ik u een goede week,  
Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial) 


