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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 18 december 2021  
 

Beste mensen, 
 
Zojuist is er weer een persconferentie geweest van de regering over de verspreiding van het 
Corona virus, en de omicronvariant daarvan in het bijzonder, en de maatregelen die de regering 
aan ons land oplegt om de verspreiding daarvan te vertragen en in te dammen. Vanaf morgen-
ochtend (zondag) gaan we weer in een complete lockdown. Dat heeft ook gevolgen voor het Titus 

Brandsma Memorial, en in het bijzonder de vieringen in 
onze kerk. Evenals in eerdere periodes dat een lockdown 
werd afgekondigd, willen we als Titus Brandsma 
Memorial en Eliagemeenschap, onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen en ons aansluiten bij de 

lockdown, door geen bijeenkomsten te organiseren in ons centrum en onze kerk.  
 
Dat betekent dat er  

- morgenochtend, zondag 19 december al géén viering zal zijn om 10.30 uur 
en ook, dat er 

- tot de opheffing van de algehele lockdown geen vieringen zullen zijn in onze kerk, 
dus geen psalmvieringen, vieringen rond het evangelie door de week, 
geen vieringen met kerstmis en oud- en nieuw. 

 
Het is heel jammer, dat het blijkbaar weer nodig is, en we weer niet samen kerstmis kunnen 
vieren.  
In de afgelopen week waren we blij dat we met vieringen om 16.00 uur op 24 december en 
oudjaar, en de herinvoering van de aanmelding vooraf (gezien het maximum aantal zitplaatsen op 
1,5 meter) toch mogelijkheden zouden hebben om de feestdagen te vieren. Helaas zijn we al weer 
ingehaald door de feiten. De Karmel communiteit hoopt wel een kleine 
kerstviering online te kunnen bieden. 
 

Het kerkgebouw zal wel gewoon alle dagen open zijn van 10.00 – 16.00 uur, 
voor bezoek en persoonlijke bezinning.  
 

In de afgelopen week is er ook overleg geweest over de activiteiten die in het nieuwe jaar op het 
programma staan: de avonden Signalen van Spiritualiteit en de cursus Biddend leven – in de 
ruimte van de psalmen. Het overleg betrof de vraag: wat áls we op de betreffende data niet bij 
elkaar mogen komen, vanwege de corona maatregelen? Gaan we die dan afgelasten, of zien we 
andere mogelijkheden? Met een virus waar we voorlopig nog niet vanaf zijn, willen we toch niet 
steeds bijeenkomsten niet door laten gaan.   

Voor de avonden Signalen van Spiritualiteit bleken de inleiders van 
de avonden bereid om de bijeenkomsten online te doen. Dus de 
data kunnen we in elk geval in onze agenda’s zetten: de maandagen 
17, 24 en 31 januari en 7 februari, ’s avonds van 20-21.30 uur.  
We kijken dan tegen die tijd of het ‘fysiek’ mag, of dat we het  
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online doen, of misschien wel een combinatie van beide. Evenals in de expositie die nu in ons 
centrum is, plaatsen we ook bij de Signalen van Spiritualiteit ‘Maria in het licht’. Inleiders zullen 
zijn, respectievelijk: Sanny Bruijns, Greetje Feenstra, Marieke  
Rijpkema en Inigo Bocken. Maria zal worden belicht vanuit: het Nieuwe Testament (en de 
expositie), meister Eckhart, Joseph Wresinski en Titus Brandsma.  

Vanwege de avond lockdown hebben we met betrekking tot de cursus 
‘Biddend leven’ deze week de optie besproken, en hadden we ertoe 
besloten, om de gebruikelijke bijeenkomst van 16.00 – 19.30 uur te 
verplaatsen naar 14.00 – 17.00 uur. Dan zou toch een groot deel van de 
deelnemers aanwezig kunnen zijn, en zouden we ook de mogelijkheid 
bieden om de bijeenkomst online te volgen. Nu het ernaar uitziet dat op 
die datum (7 januari) zelfs een algehele lockdown zal gelden, lijkt het me 
voor de hand te liggen dat we de hele bijeenkomst online gaan aanbieden, 
maar welke tijd het dan wordt, zal ik weer moeten overleggen met deze en 
gene. De deelnemers van ‘Biddend leven – in de ruimte van de psalmen’ 
zullen daar binnenkort een brief over kunnen verwachten.  

 
Het is natuurlijk ook heel jammer dat de huidige expositie Maria in het licht 
maar door zo weinig mensen gezien wordt. Het goede nieuws is dat de 
website commissie er hard aan gewerkt heeft om ook online een indruk te 
geven van de werken die hier tentoongesteld zijn (tot eind februari). 
U vind die op: https://titusbrandsmamemorial.nl/maria-in-het-licht/. (Ook te 
vinden via het tabblad ‘programma’ en dan ‘tentoonstelling’.)  
 
Vanmiddag is er hard gewerkt om in de kerk de kerststal en de kerstbomen neer te zetten. Al 
komen er waarschijnlijk minder mensen naar de kerk, dan als we vieringen zouden hebben, ze 
staan er toch weer hoopvol bij. Het wordt toch weer kerstmis, en we geven onze hoop op een 
wereld van vrede en licht niet op! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van harte wens ik u een goede week naar kerstmis toe. 
 

Marieke Rijpkema,  
beheerder Titus Brandsma Memorial 


