Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 21 mei 2021
Beste mensen,
Ondanks het regenachtige weer waren er in en om onze kerk deze
week weer heel wat werkzaamheden.
De schilders hebben (tussen de buien door) toch het nodige
houtwerk kunnen schuren en van een nieuwe laag verf kunnen
voorzien. Zo zijn ze soms hoog in de lucht langs de dakrand en
soms dicht bij de grond aan het werk geweest, zoals bij de
voordeuren van de kerk.

Woensdag waren er weer de vrijwilligers in de tuin aan het werk, al moest één van hen verstek
laten gaan, omdat ze tijdens een wandeling gestruikeld is en daardoor haar schouder gebroken
heeft. Heel akelig. We wensen haar van harte beterschap!
De meeste bomen zijn nu
in blad, en de ondergrond
kleurt prachtig groen. Maar
het onkruid wegwerken
blijft voorlopig veel werk.
Mochten er nog mensen
zijn die wekelijks of af en
toe willen meehelpen: van
harte welkom op
woensdagochtend tussen
9.30 en 12.30 uur.

In de kerk waren deze week ook een paar klusjes: Kees van de Burgt
heeft geprobeerd de lampjes in een van de vitrines weer brandend te
krijgen, maar dat is nog niet gelukt.
De microfoon op de lezenaar begaf het op Hemelvaartsdag. Die heeft
inmiddels een nieuw snoertje gekregen en die doet het nu weer.
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Zelfs om het terrein van de kerk werd (op de openbare weg) aan alle
kanten gewerkt:

Stijn
Buysstraat

Keizer
Karelplein
Van Trieststraat
Behalve al deze praktische werkzaamheden is er ook in allerlei groepjes overlegd deze week.
Zo was er een overleg over het groot onderhoud van de kerk met twee mensen die werken voor de
financiën en het onderhoud van gebouwen in de Karmelorde met de mensen van het bestuur van
het Titus Brandsma Memorial in die functies (Bert Jansen en Kees van de Burgt). Als beheerder
was ik ook aanwezig bij het overleg. Het was een prettig en informatief overleg, dat we in elk
geval jaarlijks zo met elkaar willen hebben.
Als begeleiders van de ‘retraite te voet’ (8-daagse bezinningsweek met
veel stilte en dagelijkse wandelingen) hebben Winfried Timmers en ik
deze week, met elkaar overlegd. We hebben helaas moeten besluiten
dat we toch ook dit jaar vanwege Corona deze ‘wandelretraite’ in de
Ardennen in juni nog niet zullen kunnen houden. We gaan in gesprek
met het pelgrimshuis waar we jaarlijks logeren of er misschien een
mogelijkheid is om het wel te organiseren eind augustus.
Ook kwam de website commissie deze week bijeen
en hebben we Henk Rutten in ons midden
verwelkomd. Hij was degene die bij onze ‘oude’
website de informatie op het internet plaatste, maar
was tot nu toe nog niet zo nauw betrokken bij de
nieuwe website. Al is hij wel degene die wekelijks
de psalmviering online plaatst!
Anita heeft ons in deze bijeenkomst als een ware
lerares voor het bord, nog wat praktische dingen
aangeleerd.
Als u zondag hier in de kerk Pinksteren mee wilt vieren moet u zich heel snel aanmelden. Er zijn
nog 2 plaatsen beschikbaar!
Alvast een zalig Pinksteren voor u allen! Veel geestkracht.
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