Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 7 mei 2021
Beste mensen,
Maandagavond zaten we met de communiteit aan de buis gekluisterd, om het tv programma van
KRO-NCRV Kruispunt dat helemaal over Titus Brandsma ging, te zien. En we werden niet
teleurgesteld, het bleek een mooie, afwisselende
reportage te zijn, die zowel gezien kan worden als
een kennismaking met Titus Brandsma, als een
zoektocht naar wat Titus Brandsma vandaag de dag
nog relevant doet zijn. In de loop van de week heb
ik diverse reakties gehoord van mensen die het ook
een mooie uitzending vonden. Het is nog terug te
zien op: www.npostart.nl/kruispunt/03-052021/KN_1725158 (ook te vinden via de
nieuwspagina van onze website www.titusbrandsmamemorial.nl). Het is een heel eigen vak om
van al die uren opnames (hier in het TBM alleen al 3 uur) een compacte uitzending te maken van
25 minuten. De programmamaker Ed Jeeninga, die al 25 jaar bij de KRO werkt, had er met veel
plezier aan gewerkt, zo vertelde hij.
Diezelfde maandag werd ik gebeld door Radio Omroep Friesland. Zij wilden naar
aanleiding van de tv uitzending van Kruispunt in hun programma ook wat
aandacht besteedden aan de naderende heiligverklaring van Titus. En zo kwam ik
aan het einde van de middag ook nog (voor enkele minuten) live in een radiouitzending terecht.
Verder werd deze week bepaald door de ‘herstart’ van onze vieringen. Vanaf maandagavond
waren er weer vieringen Rond het Evangelie (woorddienst) en vanaf woensdagmorgen weer
(kleinschalige) Eucharistievieringen. De aanwezigen waren daar zeer blij mee.
Zoals in het ‘teken van leven’ van vorige week al duidelijk aangegeven: voor de zondagviering is
het nodig dat u zich vooraf aanmeldt (bij voorkeur via: titusbrandsma@karmel.nl). Als u zich
gemeld heeft als iemand die graag elke week zondag komt, vragen we u juist even een berichtje te
sturen als u niet komt.
Komende donderdag is het Hemelvaartsdag. Ook dan zal er om 10.30 uur een viering Rond het
Evangelie zijn. We vragen u voor deze viering even apart aan te melden.
Er was deze week rondom de kerk heel wat bedrijvigheid. De schilders
hebben aan het begin van de week de kleine stukjes poort die niet
meegenomen konden worden naar de werkplaats hier ter
plekke geschilderd. Zo hebben bijvoorbeeld de ‘gouden’
kroontjes weer een meer sprankelende kleur gekregen.
Ook is er wat graffiti weg geschilderd op de rand boven de
stoelen op het plein, en op de hekwerken. Dat geeft weer
een frisse aanblik.
In de loop van de week kwam het houtwerk van de kerk aan
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de beurt. En daar zal ook in de komende week verder aan gewerkt worden. Dan gaat het om
deuren en kozijnen en ook de grijze randen langs het dak van de kerk.

Het is mooi op tijd, hier en daar begint
er een klein beetje houtrot te ontstaan.

Ondank het regenachtige weer, waren er woensdag toch een aantal vrijwilligers die het
aandurfden om in de tuin te werken. Er was zelfs een nieuwe persoon bij. Een vrouw uit Bolivia,
die vorig jaar aan de Radboud Universiteit is afgestudeerd, en in deze coronatijd veel achter haar
computer zit. Via de Vrijwilligerscentrale had ze gezocht naar wat ontspannen (en gezellig)
buitenwerk, en zo was ze bij ons terecht gekomen. Het was een aangename kennismaking.
Op dinsdagavond 4 mei hebben we vóór 20 uur ongeveer 12 minuten de
klok geluid, om samen met andere kerken de 2 minuten stilte in te
luiden. De gemeente had de krans van het Titus Brandsma Instituut en
het Titus Brandsma Memorial voor ons bij het oorlogsmonument op
het Trajanusplein geplaatst, zo was de volgende dag nog te zien.
De Vredesvlam stond vlak
achter onze krans.
Van harte wens ik u weer
een goede week,
Marieke Rijpkema
(beheerder TBM)
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