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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 2 juli 2021  
 

Beste mensen, 
 
Terugkomend van een weekje vakantie was het verdrietig om te horen dat twee leden van de Elia-
gemeenschap waren overleden. Ineke Wackers heeft daarover de mensen die in de administratie 
van de Eliagemeenschap zijn opgenomen bericht kunnen sturen. Het gaat om Tine van der Gulden 
en Tonnie Smulders. De uitvaart van Tine was afgelopen maandag vanuit onze kerk. Paul 
Reehuis, die haar ook het afgelopen jaar toen ze veelal bedlegerig was regelmatig bezocht, was de 
voorganger. Ze was vaak in de vieringen en een trouwe bezoeker van de Bijbelinstuif en andere 
gespreksgroepen. Voor mij was nieuw te horen dat ze onder andere 7 jaren in Nicaragua gewerkt 
heeft. Tine is 90 jaar geworden.  

De uitvaart van Tonnie Smulders vond woensdag elders plaats en was via internet te 
volgen. Tonnie was al vele jaren verbonden met de Karmel (eerst via Karmel-
beweging, later als geassocieerde) en heeft ook heel wat voetstappen liggen in onze 
kerk en ons bezinningscentrum. Ongeveer 2½ jaar geleden werd Tonnie vanwege 
toenemende dementie opgenomen in een zorginstelling in Beneden-Leeuwen. 
Tonnie is 77 jaar oud geworden. Ze laat twee kinderen en twee kleinkinderen na.   
 

Deze week hebben we met enkele mensen nog eens even goed 
gekeken naar de versoepelde corona maatregelen, en besproken wat 
dat voor onze vieringen kan betekenen.  
Belangrijke richtlijn hierbij is het vernieuwde protocol dat door de 
Nederlandse bisschoppen is uitgegeven (voor wie het wil nalezen, het 
is te vinden op: www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-coronavirus/).  
Ik benoem hier enkele belangrijke punten. 

Het aantal mensen in de vieringen 
Algemeen geldt: er is geen verplicht maximum aantal mensen meer dat bij elkaar mag komen. Het 
maximum aantal mensen is afhankelijk van de opstelling die in een concrete kerk veilig gemaakt 
kan worden, dus op 1,5 meter afstand, met looproutes e.d. Ook gehandhaafd blijft: kom niet als u 
gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op coronabesmetting. 
Voor ons betekent dit dat het aantal mensen dat kan deelnemen aan een viering gehandhaafd blijft 
op 40 personen. Dat is veilig te doen. (Al kunnen we als het nodig is nu wel makkelijker een 
enkele stoel erbij zetten.) 

Aanmelding vooraf 
Algemeen geldt dat voor vieringen waarin verwacht kan worden dat het aantal kerkgangers het 
maximum aantal zal overstijgen de aanmelding vooraf nodig blijft. Voor vieringen waarin niet 
verwacht wordt dat dat aantal overstegen zal worden is registratie bij de deur voldoende.  
Voor ons betekent dat dat voor de zondagvieringen de aanmelding vooraf nodig blijft (al is het 
aantal van 40 sinds Pinksteren niet meer bereikt, het zit er soms wel tegenaan). Voor alle andere 
viering volstaat registratie ter plekke. 
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Zingen 
Algemeen geldt: “Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan.” Koorzang mag wel met een 
koor van maximaal 12 zangers, waarbij aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden (zoals 
minimaal 1,5 meter van elkaar af, bij voorkeur in ‘zigzag formatie’, dat er goed geventileerd kan 
worden e.d.).  
Voor ons betekent dat dat er in de vieringen van zondagmorgen nog niet samen gezongen kan 
worden. Dat we voorlopig doorgaan met de vieringen met een cantor. De andere vieringen: de 
Eucharistievieringen door de week en zaterdag, de stiltevieringen 
en de avondvieringen zijn gewoonlijk kleine vieringen waar het 
aantal van 12 zelden overschreden wordt. Daarom vinden we het 
verantwoord om in die vieringen wél weer samen te zingen, 
zolang er niet meer dan 12 (zingende) kerkgangers zijn. Bij ons 
staan de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar, in zig-zag 
opstelling, daarmee vormen de aanwezigen a.h.w. een koor.  

Mondkapjes. 
Algemeen geldt dat tijdens de viering geen mondkapje gedragen hoeft te worden. 
Op veel plaatsen hoeft nu geen mondkapje meer gedragen te worden, als er een veilige afstand 
van 1,5 meter gehouden wordt. Omdat echter de ervaring leert dat mensen rondom de viering 
graag met elkaar bijpraten en dan heel gemakkelijk binnen die 1,5 meter komen, hebben we 
besloten dat we in de kerk, behalve wanneer je zit, toch het dragen van een mondkapje willen 
handhaven, zéker rond de vieringen.  
 

In het verlengde van de nieuwe coronamaatregelen hebben we ook gekeken naar wat we in de 
zomerperiode met de avondvieringen zullen doen. Gebruikelijk was dat vanaf het Karmelfeest op 
16 juli tot aan de eerste week van september er ’s avonds geen ‘viering rond het Evangelie’ was, 
maar een psalmviering. De psalmviering ’s morgens kwam dan te vervallen. 

Nu er in vieringen tot ca. 12 mensen weer gezongen 
kan worden hebben we besloten dat het verantwoord 
is om ook de psalmviering weer samen te bidden. Dat 
betekent dat van 19 juli t/m 2 september er op 
maandag t/m donderdag ’s avonds om 19.00 uur een 

psalmviering zal zijn. We zullen in deze periode de psalmvieringen ook online blijven aanbieden. 
Hoe we dat in het nieuwe jaar gaan doen hebben we op dit moment nog in beraad.  
 

Verder was deze week goed merkbaar dat heel wat mensen weer bezig zijn om plannen te maken 
voor het najaar. Er zijn diverse groepen die bij ons zalen willen huren voor cursussen, of de kerk 
voor een concert. Er worden weer vergaderingen gepland door allerlei groepen binnen de Karmel. 
De werkgroep ‘Signalen van Spiritualiteit’ heeft besloten om in 
het nieuwe jaar weer avonden te gaan organiseren. Om het 
komende werkjaar niet meteen alles tegelijk te laten beginnen 
worden die dit jaar niet in september maar in oktober gepland. 
(De maandagavonden 4, 11, 18 en 25 oktober.)  
De ‘retraite te voet’ in de Ardennen (van 22-29 augustus) heeft 
inmiddels voldoende deelnemers om door te kunnen gaan. Er zijn 
nog enkele plaatsten beschikbaar.  
De deelnemers voor de jaarcursus ‘biddend leven – in de ruimte van de psalmen’ die op 24 
september van start gaat beginnen zich ook aan te melden. (Info op: 
www.titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/biddend-leven-2021-2022/2021-09-24/).  
Deelnemers aan de ‘bijbelinstuif’ op donderdagmorgen hebben deze week een feestelijke 
bijeenkomst ter afsluiting van het seizoen met elkaar gehouden, in de Tituszaal. Zij pakken op  
2 september de draad weer op. 
 

Van harte wens ik u een goede week toe,  Marieke Rijpkema (beheerder TBM)  


