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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen,  24 september 2021  
 

Beste mensen, 
 
Wat ligt de tuin rondom de kerk er de laatste weken prachtig bij! Na de grote ‘operatie’ van 
voorjaar 2020, toen alle oude plantjes eruit gingen, de grond is omgeploegd, er waterslangen zijn 
gelegd, en er nieuwe plantjes in geplant zijn, zijn inmiddels die nieuwe plantjes heel goed aan-
geslagen, en ligt de kerk in een            prachtige ‘zee van groen’.  
En door het gestage           werk van de tuin- 
vrijwilligers            week aan week,  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
is inmiddels  
het onkruid  
behoorlijk onder controle.  
Wat we dit jaar wel gemist hebben is wat kleur in de tuin.  
Op dit moment bloeien er op een aantal plekken wel prachtige witte  
herfstanemonen, maar in het voorjaar hebben we de bloeiende  
krokussen, narcissen en tulpen wel gemist. Door de vernieuwing van  
de tuin, waren die helemaal verdwenen. In overleg met het bestuur hebben  
we nu met de vrijwilligers afgesproken dat we dit najaar weer bollen gaan 
planten. Dat willen we gaan doen op woensdagmorgen 17 november (of als het 
weer dan te slecht zou zijn op 24 november). De aanschaf van de bollen stond 
echter niet op onze begroting. Daarom hierbij een oproep: 

 

Als veel mensen ieder de kosten van een paar bollen bijdragen, kunnen we Titus in het voorjaar 
weer mooi in de bloemen zetten.  
 

Helpt u mee Titus weer in de bloemen te zetten? 
Dit kan door op 17 november vanaf 9.30 uur te komen om 
bollen te planten, of door 
een (extra) financiële bijdrage te doen aan het TBM 
(NL56 INGB 0000819729), onder vermelding van ‘bollen 
voor Titus’. 
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Het was deze week een drukke week in ons centrum. Maandag vergaderde hier de hele dag het 
algemeen bestuur van de Karmelorde in Nederland, op dinsdag was er (online) een vergadering 
van de werkgroep die nadenkt over wat er moet gebeuren als Titus Brandsma heilig verklaard gaat 
worden, woensdag waren de tuinvrijwilligers weer aan het werk en waren er colleges van het 
Titus Brandsma Instituut, kwam de Speling leesgroep bij elkaar en was er een vergadering van 
een groep die een zaal huurde. Donderdag kwam de redactie van het blad Speling voor een dag 

bij elkaar om een aflevering voor te bereiden 
voor het volgende jaar, kwamen de 
deelnemers van de ‘bijbelinstuif’ bijeen en 
kwam een groep oud medewerkers van het 
Radboud ziekenhuis en de Radboud 
universiteit hier samen om naar oude 
videobeelden te kijken van Nijmegen voor en 
na de oorlog. Dit werd verzorgt door de 
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld” (zie 
www.snbib.nl).  
 

Vandaag was er eerst een overleg met een groep die in oktober hier hun jubileum komt vieren, en 
daarna kwam een bus vol met parochianen van de Titus Brandsma parochie uit Oss hier op 
bezoek, voor nadere kennismaking met Titus Brandsma en het 
Titus Brandsma Memorial. Toon (één van de kerkwachten) en 
ondergetekende hebben een rondleiding voor hen verzorgd in 
en om de kerk, en ze hebben in onze kerk een mooie gebeds-
dienst met elkaar gehouden. 
Vanmiddag en vanavond was, voor het eerst weer sinds ruim 
1½ jaar een bijeenkomst van de cursus ‘Biddend leven – in de 
ruimte van de psalmen’. Velen hadden daar naar uit gezien, en het was weer een inspirerend 
samenzijn, rond psalmen, liturgie en spiritualiteit.  
 

En dan waren er deze week nog de diverse overleg momenten naar 
aanleiding van de versoepeling van de corona maatregelen. De lijn 
die ons bestuur vorige week heeft uitgezet blijkt tot nu toe een 
goede: leg de verantwoordelijkheid van hoe dicht de mensen in ons 
centrum bij elkaar willen komen bij de betreffende groep zelf. Het 
algemene motto wat vanuit de overheid wordt aangegeven biedt een 
leidraad: 1,5 meter is niet verplicht – wel verstandig. 

Het overleg met de stuurgroep van de Eliagemeenschap (na kennisname van o.a. de richtlijnen 
van de Nederlandse bisschoppen) heeft geleid tot de volgende besluiten: 

- de bordjes op de stoelen (‘geen zitplaats’) worden weggehaald; 
- een mondkapje in de kerk is niet meer verplicht; 
- registratie voor de vieringen is niet meer nodig; 
- we gaan geen QR codes controleren;  
- in de komende weken gaan we de samenzang stap voor stap weer uitbreiden;  
- voorlopig nog geen communie uitreiking in de vieringen van de Elia gemeenschap, het 

doorgeven van de mandjes lijkt toch nog te onveilig; dit gaat besproken worden in de 
werkgroep van de Eliagemeenschap, in oktober; 

Bij alles blijft van belang: houd rekening met elkaar, houd gepaste afstand, kom niet naar de kerk 
als je symptomen hebt die van een corona infectie zou kunnen komen (laat je testen, blijf thuis). 

Met pastor Paul Reehuis is besproken dat de kleinschalige Eucharistievieringen op dezelfde wijze 
voortgezet zullen worden (er was al weer samenzang, en de communie wordt per persoon in een 
schaaltje klaargelegd).  
 

Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial) 


