Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 28 mei 2021
Beste mensen,
Deze week kregen we vanuit Rome het bericht door dat de volgende belangrijke stap op weg naar
de heiligverklaring van Titus Brandsma gezet is. De genezing van pater Michael Driscoll in
Amerika, die in november jl. door een commissie van
medici benoemd was als een ‘niet wetenschappelijk
verklaarbare genezing’ is op 25 mei door een commissie
van theologen erkend als een wonder op voorspraak van
Titus Brandsma.
Dat betekent dat nu alleen nog een commissie van
kardinalen en bisschoppen (die gaan over heiligverklaringen) de zaak van Titus nog moet beoordelen, en
dan kan het ter goedkeuring aan de paus worden
voorgelegd. Het is dan aan de paus om een vergadering van kardinalen bijeen te roepen waarin de
heiligverklaring aangekondigd kan worden. We hebben nog niet gehoord wanneer die commissie
bijeen gaat komen. We wachten dus maar weer geduldig af…
(Het persbericht is te lezen op onze website: www.titusbrandsmamemorial.nl/nieuws/volgendestap-heiligverklaring/).
Een ander bericht over Titus Brandsma ontving ik
vanavond nog van iemand. Omroep Friesland heeft
namelijk in 2008 een documentaire over hem gemaakt,
die ze dit weekend opnieuw gaan uitzenden, zowel op
NPO 2 als op de eigen Friese omroep.
Op NPO 2 zal dat zijn op zaterdag 29 mei om 15.30 uur
(met herhaling op zondagmiddag 13.10 uur) en zondag op
Omrop Fryslân om 17.00 uur (met herhaling elk uur). De
documentaire is Nederlands ondertiteld. (Ook hierover kunt u op onze website een nieuwsbericht
lezen: https://titusbrandsmamemorial.nl/nieuwsbericht/friese-docu-titus-brandsma/)
Vanavond zijn er weer versoepelingen aangekondigd van de corona maatregelingen. Voor het
TBM betekent dat dat er vanaf 5 juni weer groepsactiviteiten toegestaan kunnen worden in ons
centrum. Natuurlijk wel met inachtneming van de basisregels van: 1,5 meter afstand houden tot
elkaar, een mondkapje dragen als u door het centrum
loopt en bij binnenkomst de handen ontsmetten. (En
thuis blijven als u klachten heeft die op corona
besmetting kunnen wijzen.)
Ons centrum is zo ingericht dat er met een groep tot 8
personen (tafels in een kring) vergaderd kan worden of
met een groep tot 20 personen in ‘college opstelling’
(vijf rijen van vier stoelen in één richting) een bijeenkomst kan zijn.
Voor de kerk maken de versoepelingen praktisch niet uit, omdat we daar qua opstelling van de
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stoelen op 1,5 meter al zo goed als aan ons maximum zitten. Voor kerken gold het maximum van
30 bezoekers plus de ‘functionarissen’ in de viering. Wij telden er daartoe 8 mensen bij:
voorganger, 2 lectoren, gitarist, cantor, kerkwacht, koster en ‘plaatstoewijzer’.) Om onszelf toch
een stapje vooruit te laten gaan zouden we voortaan kunnen spreken van: 40 mensen maximaal in
de viering (all-in).
Deze week hebben de schilders weer verder kunnen werken (om de buien heen). Hun baas is
samen met Kees van de Burgt deze week even een kijkje komen nemen hoe het allemaal gaat.
Hoewel het hout, met name aan de westkant van de kerk, hier en daar toch wel wat beschadigd is,
waren ze toch heel tevreden over het werk.
Binnenkort zal een grotere hoogwerker moeten
komen, om de hoger gelegen dakranden en
luiken te kunnen bereiken.

Ondertussen hebben
de poorten (de hekken voor het plein) na hun nieuwe
verfbeurt in de werkplaats een tijd kunnen drogen, zodat ze
hopelijk komende week weer terug geplaatst zullen kunnen
worden.
Een andere klus waar binnenkort
mee begonnen gaat worden is
de restauratie van de pyloon
(met afbeeldingen van Titus
Brandsma aan de buitenkant en zijn handschrift aan
de binnenkant). Ik heb u al
eens eerder verteld dat de
pyloon inmiddels behoorlijk
aan het verweren is. Dat wordt
steeds meer zichtbaar. En het
bestuur heeft besloten de hele pyloon van een nieuwe laag met de afbeeldingen te voorzien. De eerste stap wordt nu dat alle afbeeldingen van
de pyloon afgehaald zullen worden, en er dus alleen een roestvrijstalen
pyloon overblijft.
Aan de binnenkant is daar op een klein stukje al een
begin gemaakt. Daarna wordt dan via een speciaal
procedé (die hopelijk langer tegen weer en wind bestand
zal zijn) dezelfde afbeeldingen opnieuw aangebracht.
Rond het volgend weekend heb ik een paar dagen
extra vrij, waardoor ik op vrijdag 4 juni geen ‘teken van leven’ rond zal sturen.
Daar zult u dus even tot 11 juni op moeten wachten.
Ondertussen wens ik u van harte een paar goede weken toe,
Marieke Rijpkema, beheerder Titus Brandsma Memorial.
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