Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 30 april 2021
Beste mensen,
Na het feestelijke begin van deze week, toen Harry Faassen, de
voorzitter van het bestuur van het Titus Brandsma Memorial,
benoemd werd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau, heeft er
deze week het nodige overleg plaats gevonden over de optie om de
vieringen in onze kerk weer te hervatten.
Behalve dat er landelijk een aantal versoepelingen zijn
doorgevoerd vanaf 28 april (zoals winkelbezoek en de terrassen
open), heeft er vorige week vrijdag ook een bijeenkomst
plaatsgevonden van minister Grabberhaus met het CIO, het
interkerkelijk Contact Inzake Overheidszaken. Vanuit dit overleg
klonk de afgelopen maanden het dringende advies om vieringen
zoveel mogelijk online te doen. Dat advies hebben ze nu laten
vallen, en men vindt het verantwoord om ook weer vieringen te
houden met maximaal 30 mensen, met vanzelfsprekend de
inachtneming van de nodige corona maatregelen.
De stuurgroep van de Eliagemeenschap en het TBM bestuur zijn
het er unaniem over eens dat daarmee ook weer vieringen in onze kerk te verantwoorden zijn.
Dat betekent concreet:
-

dat er vanaf maandag 3 mei weer woord en gebedsvieringen zullen zijn om 19.00 uur,
van maandag t/m donderdag;

-

dat er vanaf woensdag 5 mei weer Eucharistievieringen zullen zijn om 9.00 uur (op
woensdag, donderdag, zaterdag en dinsdag) en op zaterdag om 17.00 uur;

-

dat er vanaf zondag 9 mei weer woord en gebedsvieringen zullen zijn op zondagmorgen
om 10.30 uur.

We weten dat veel mensen hier blij mee zullen zijn. We hebben het samen vieren gemist. Laten
we hopen dat de corona besmettingen met alle versoepelingen niet meteen weer zo zeer gaan
stijgen dat er opnieuw een strenge lockdown nodig zal zijn.
We gaan de vieringen hervatten op de wijze zoals we dat in het najaar ook gedaan hebben.
Dat betekent, dat:
- er niet meer dan 30 mensen in de viering aanwezig mogen zijn (exclusief de
‘functionarissen’ in en rond de viering, zoals voorganger, koster e.d.);
-

reservering voor de vieringen nodig is:
o bij de doordeweekse vieringen (zowel overdag als ’s avonds) kan dat, vanwege het
bescheiden aantal mensen dat we daarbij verwachten, ter plekke (dat betekent dat
bij binnenkomst uw naam genoteerd zal worden);
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o bij de vieringen op zondag vóóraf gereserveerd moet worden, om het aantal van
30 personen (excl. functionarissen) niet te overschrijden, bij voorkeur per e-mail
aan ondergetekende via: titusbrandsma@karmel.nl.
Voor de eerste zondag (9 mei) hanteren we: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Bij uw aanmelding kunt u aangeven, of u voortaan iedere zondag zou willen
komen, of dat het om een éénmalige reservering gaat.
-

er nog geen samenzang kan zijn, maar dat er wel door een cantor (op veilige afstand)
gezongen kan worden;

-

er bij de Eucharistievieringen maximaal 15 mensen te communie mogen, in verband met
de veilige looproute (op 1,5 meter van elkaar) naar het altaar;

-

er gehouden moet worden aan de basis coronaregels:
o kom niet als u of een huisgenoot verkoudheids- of andere mogelijk naar Corona
verwijzende gezondheidsklachten heeft; of als u het coronavirus gehad heeft en dit
in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld met een test; of als
u onlangs in contact was met iemand die Corona positief
was en u dus in quarantaine moet blijven;
o houdt te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar;
o draag een mondkapje (tenzij u zit op uw plaats)
o hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

Wat ons cursus aanbod en als vergaderlocatie betreft vallen wij met ons bezinningscentrum onder
de ‘publiek toegankelijke ruimtes’ die nog niet open mogen in deze periode van heel voorzichtige
versoepeling. Dus we hervatten nu nog geen groepsbijeenkomsten in ons centrum.
We gaan wel door met de online bijeenkomsten van de cursussen Bijbels Hebreeuws (woensdagavond), de Bijbel instuif (donderdagmorgen) en de leesgroep ‘in de leerschool van Titus
Brandsma’ (maandelijks op zaterdagmorgen). Als u interesse heeft voor deelname, laat het mij
dan weten (bij voorkeur via: titusbrandsma@karmel.nl), dan kan ik u de Zoomlink doorsturen.
Als u interesse heeft om de schilderijen van Piet Ziere of de foto expositie te komen bewonderen
in ons centrum, dan kan dat alleen of met tweeën. (Voor de zekerheid kan het handig zijn even
van te voren aan te kondigen dat u komt per mail of telefoon: 024 – 360 24 21).
Graag wijs ik u voor de komende week nog even
op het programma van KRO-NCRV Kruispunt
op NPO 2, maandag 3 mei a.s. om 22.50 uur
(met een herhaling op vrijdag 7 mei om 14.55
uur) dat gewijd zal zijn aan Titus Brandsma,
waarvoor onder andere hier in het TBM onlangs
opnames zijn gemaakt. Er wordt al volop
reclame voor gemaakt, zoals op:
www.kro-ncrv.nl/titus-brandsma-held-en-heilige.
Op 4 mei zal Titus ook een beetje aanwezig zijn bij de
dodenherdenking in Nijmegen, waar er wel weer een
krans gelegd zal worden namens het Titus Brandsma
Instituut en het Titus Brandsma Memorial, maar vanwege
de corona regels niet door ons zelf, maar door de
gemeente. De herdenking is in Nijmegen vanaf 19.30 uur
te volgen via RN7 (KPN kanaal 1388, Ziggo kanaal 36) en
het YouTube kanaal van de gemeente Nijmegen, op
https://www.youtube.com/watch?v=WiTTJ3iwiJI.
Van harte wens ik u een goede week,
Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)
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