Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EXTRA TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 26 april 2021
Beste mensen,
Omdat vrijdag nog zo ver weg lijkt om jullie van de feestelijke gebeurtenis van vandaag op de
hoogte te stellen, hierbij een ‘extra teken van leven’ vanuit het Titus Brandsma Memorial.
Deze middag is namelijk de voorzitter van ons TBM bestuur Harry Faassen benoemd tot
Ridder in de orde van Oranje Nassau!
Het TBM bestuur was betrokken in het ‘complot’. Vorig jaar waren we al benaderd of ook wij
wilden mee werken aan de aanvraag voor het ‘lintje’ voor Harry. Dat is natuurlijk gebeurd, want
we zijn zeer blij met onze voorzitter. En in de afgelopen week zijn we door de familie benaderd of
we ook mee wilden doen aan het ervoor zorgen dat Harry thuis zou zijn op het moment dat de
burgemeester hem het heugelijke nieuws zou meedelen dat het “zijne majesteit behaagt heeft”
hem een onderscheiding toe te kennen, en zij hem het lintje (Corona veilig) zou gaan (laten)
opspelden. Zij dachten dat we misschien een dringende extra vergadering van het TBM bestuur
zouden kunnen beleggen, via de Zoom, op de betreffende tijd. Bert Janssen, onze
penningmeester kwam met het prachtige verhaal dat een journalist van De
Gelderlander ons bestuur (dringend) zou willen spreken om voor 4 mei een
verhaal in de krant te plaatsen over Titus Brandsma en het Titus Brandsma
Memorial. Ik zou zorgen voor de Zoomlink, die ook aan de familie zou worden
doorgegeven, zodat zij onze
vergadering zouden kunnen
binnenvallen. En zo geschiedde.
Vanmiddag om 14.30 uur zat
het voltallige TBM bestuur met
elkaar op de Zoom en om even
over 14.30 uur kwamen er
opeens drie beeldschermpjes
bij, met de naam ‘De
Gelderlander’, waar tot grote
verrassing van Harry zijn
kinderen en kleinkinderen
verschenen!
De familie waarschuwde hem,
dat hij maar beter even een net jasje aan kon doen, omdat de burgemeester zo op de stoep zou
staan.
En inderdaad, het duurde niet lang, of de burgemeester stond voor de deur. Omdat Harry in Oss
woont, is dat mw. Wobine Buijs – Glaudemans. Zij is hier geen onbekende omdat ze bij
gelegenheid van de 75e sterfdag van Titus Brandsma op 26 juli 2016 in onze kerk een zeer
indrukwekkende toespraak heeft gehouden over de inspiratie die van Titus Brandsma uit gaat.
Harry was zo attent om zijn laptop mee te nemen, waardoor wij ook live wat mee hebben kunnen
krijgen van het kleine ceremonieel wat zich bij hem voor de deur plaats voltrok.
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Toespraak van de burgemeester:
Ze had een lange lijst van zijn
verdiensten. Ik heb geprobeerd
het bij te houden met wat
aantekeningen, maar het was te
veel om bij te houden. Wat ik heb
kunnen noteren was o.a.:
veel verdiensten voor scholen in
Oss (in de medezeggenschapsraad, schoolzwemmen, schoolkamp), 45 jaar inzet voor de Titus
Brandsma parochie in Oss
(waaronder als bestuurslid het
fusieproject naar de nieuwe fusie parochie begeleid; onderhoudswerkzaamheden; streaming
opgezet), de lokale muziek vereniging (plan van aanpak gemaakt), op zijn werk voor de Mars
fabriek (chocolade) zich jarenlang ingezet voor ontwikkelingen (zoals de Twix) en de werknemers
(met name voor goed pensioen). Hij is lid van de Rotary en is daar ook voorzitter geweest. Sinds
2008 is hij betrokken bij de opzet van projecten in Zimbabwe en Malawi zoals een groentetuin,
een boomgaard, sportclub. Hij zet zich in voor Vluchtelingenwerk (is taalcoach), en hij is sinds
kort voorzitter van het TBM bestuur. Een indrukwekkende lijst was het. Met betrekking tot al die
werkzaamheden klonken woorden als ‘rechtvaardigheid en
solidariteit staan bij u hoog in het vaandel’, u werkt met ‘groot
respect en waardering voor mensen’.
Het opspelden van het lintje dat door de burgemeester was
meegebracht gebeurde heel Coronaveilig door zijn vrouw (buiten
ons beeld), en de bos bloemen werd door de burgemeester
overhandigd via een lange stok. Ook werd er taart bezorgd.
De meegekomen journalisten maakten foto’s.
En vóór er met de
familie in de tuin nog een borreltje gedronken ging
worden, zei Harry ons op de ‘laptop’ nog even goede
dag, en toonde ons zijn prachtige onderscheiding.

Harry, namens ons allen:
Proficiat met deze koninklijke onderscheiding! Dank voor al je inzet
voor zoveel goede zaken, inclusief het Titus Brandsma Memorial.
Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)
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