Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 5 november 2021
Beste mensen,
Helaas blijken er weer extra maatregelen nodig om de verspreiding van het Corona virus in te
dammen. Als Titus Brandsma Memorial willen we daar aan mee werken.
Zo nemen we vanaf morgen (zaterdag 6 november) de dringende oproep
van de regering ter harte om weer nadrukkelijker de 1,5 meter afstand tot
elkaar te houden, en vragen we iedereen die het TBM bezoekt (de kerk en
het bezinningscentrum) zich daaraan te houden.
Dat betekent dat in de kerk de kaartjes ‘geen
zitplaats’ weer om en om op de stoelen zijn
neergelegd, om zo in de vieringen op 1,5 meter van
elkaar te kunnen zitten.
In ons centrum zullen in de zalen en de spreekkamers de
stoelen weer op 1,5 meter van elkaar geplaatst worden, en
wordt niet meer toegestaan dat groepen zelf besluiten om
toch dichter bij elkaar te zitten. Dit heeft helaas onder
andere tot gevolg dat we zolang de 1,5 meter weer zo dringend geadviseerd
wordt, toch de gezamenlijke koffie/thee na de viering in de Tituszaal zullen
moeten overslaan. We hadden net enkele weken dat genoegen van elkaar op
die wijze na de viering te ontmoeten weer mogen smaken.
Ook de mondkapjesplicht die voor openbare ruimtes weer wordt ingevoerd,
zullen we in het Titus Brandsma Memorial weer overnemen. We vragen
ieder die hier komt dus om, zowel in de kerk als in het bezinningscentrum,
wanneer wordt gelopen een mondkapje te dragen. Wanneer iemand zit op
een vaste zitplaats (in zaal of kerk) hoeft dat dus niet meer.
Kleinschalige bijeenkomsten kunnen dus in ons centrum doorgaan, indien
gewenst. Door deelnemers aan diverse vergaderingen is inmiddels besloten om toch maar weer
online te gaan vergaderen. Dat is natuurlijk het veiligst. Het maximum aantal zitplaatsen in de
Tituszaal, in college opstelling, d.w.z. in rijen achter elkaar, is dan 20. In de Vincentiuszaal kan
door maximaal 8 mensen op veilige afstand van elkaar vergaderd worden.
De deelnemers aan de jubileum dag van
Karmelbeweging hebben in die zin geluk gehad,
dat hun bijeenkomst afgelopen zaterdag kon
doorgaan. Het was een feestelijke dag, met
inspirerende toespraakjes, goede gesprekken,
hartelijke ontmoetingen, gezamenlijke bezinning
en gebed, en de dag werd zelfs afgesloten met
een vrolijk (en toch serieus) cabaret.
De stuurgroep van de geassocieerden aan de
Karmelorde hebben moeten besluiten om hun
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ontmoetings- en bezinningsdag die morgen gehouden zou worden, af te gelasten, vanwege de
coronamaatregelen.
Paul Reehuis is inmiddels ontslagen uit de
revalidatiekliniek. Hij is nog wel dagelijks
bezig met zijn revalidatie. Het zal nog enkele
maanden duren voor duidelijk wordt hoe ver
hij met revalidatie kan komen, zowel fysiek als
qua psychische belasting, als snelle
vermoeidheid.
Hij laat u allen hartelijk groeten, en wil
iedereen die voor hem bidt en hem goede
wensen heeft doen toekomen, bij deze graag
met een zelfgemaakte tekening bedanken.
(Zie de tekening hiernaast.)
Maandag jl. klonken ook de nodige woorden
van dank. Toen vond het jaarlijks overleg
tussen het bestuur van het Titus Brandsma
Memorial en het dagelijks bestuur van de
Karmelorde plaats.
Onder andere het jaarverslag 2020 kwam ter
sprake (te vinden op de website pagina met de
gegevens over de ANBI status van het TBM:
https://titusbrandsmamemorial.nl/anbi-status/),
de financiën en het te verwachten onderhoud
van de kerk. De Karmelorde is eigenaar van de
kerk, maar de stichting Titus Brandsma Memorial beheert de kerk voor de orde. De leden van het
dagelijks bestuur van de orde spraken hun grote waardering uit, voor hoe het TBM beheerd en
bestuurd wordt en de vele mensen die zich op vrijwillige basis voor heel veel zaken inzetten, zo
dat het TBM een goed functionerend Karmelitaans centrum voor spiritualiteit is, en de gedachtenis
van Titus Brandsma recht wordt gedaan. Dat dankwoord geef ik bij deze graag door!

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