Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 4 juni 2022
Beste mensen,
Er is weer veel gebeurd afgelopen week. Vorige week zondag was onze penningmeester Bert
Jansen na de viering bij de koffie aanwezig om ons wat bij te praten over de financiën van het
Titus Brandsma Memorial. Wat ik me
van de grote lijn van zijn verhaal
herinner is dat de cijfers over 2020 best
nog positief waren, al was dat het eerste
jaar van de Coronapandemie, inclusief
lange periodes van lock-down. Over
2021 zijn de cijfers nog niet helemaal
verwerkt, maar met name vanwege de
verminderde huurinkomsten is het
mogelijk dat we dat jaar toch wat
ingeteerd hebben op ons vermogen.
Het huidige jaar zal veel extra uitgaven
hebben, omdat er groot onderhoud verricht zal gaan worden aan onze kerk. In de bestuursvergadering van donderdag jl. maakte Kees van de Burgt bekend dat de werkzaamheden in de
week van 20 juni gaan beginnen en zullen duren tot in oktober. Het dak van de kerk gaat versterkt
worden en het voegwerk van de torens wordt bijgewerkt. De kerk zal flink in de steigers komen
staan! De kosten van het groot onderhoud waren voorzien, en we mogen rekenen op een flinke
subsidie van de rijksoverheid (omdat onze kerk een rijksmonument is), maar met de sterke stijging
van bouwkosten zal het een hele uitdaging worden om binnen de begroting te blijven.
De stijgende energiekosten zetten ons bestuur aan om heel actief op zoek te gaan naar manieren
om ‘van het gas af’ te kunnen komen en andere besparende maatregelen te vinden
De jaarlijkse uitnodiging om deel te nemen aan de kerkbijdrage
was dit jaar om praktische redenen nog niet uitgegaan (meestal gebeurt
dat in maart of april). Nu de penningmeester ons wat heeft bijgepraat is
het de hoogste tijd om die uitnodiging de deur uit te doen. Het bestuur
heeft besloten om dat dit jaar niet via de post te doen, maar via de
e-mail. U vindt daarom de uitnodiging als bijlage bij dit ‘teken van
leven’. We hopen van harte dat veel mensen aan deze uitnodiging om
met een financiële gift het Titus Brandsma Memorial mede in stand te
houden gehoor zullen geven. Dat kan met een eenmalige gift, of een
periodieke gift (maand, kwartaal, half jaar), op
bankrekeningnummer: NL56 INB 0000 819729 o.v.v. ‘Kerkbijdrage 2022’.
Het TBM heeft een ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
De penningmeester heeft de aanwezigen ook in overweging gegeven om het Titus Brandsma
Memorial op lange termijn te ondersteunen, door middel van een legaat (dat via een testament kan
worden vastgelegd).
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Afgelopen dinsdag was een drukke ‘Titusdag’. ’s Middags besteedde de Radboud Universiteit
ruim aandacht aan de heiligverklaring met een programma voor genodigden waarbij maar liefst
11 sprekers aan het woord kwamen. Van de rector van de universiteit tot de hoofdredacteur van
De Gelderlander, van een Friese dichter tot een
zuster Karmeliet, van de burgemeester (via een
videoboodschap) tot een hoogleraar. Een mooi
palet van allerlei invalshoeken op de persoon
van Titus Brandsma.

Daarna was er buiten bij het beeld van Titus Brandsma op de campus (destijds onthuld bij de
zaligverklaring van Titus in 1985) een bijeenkomst, waarbij er een citaat van Titus Brandsma op
een plaquette naast het beeld
werd onthuld. De tekst luidt:
Laten we ons niet al te
egocentrisch opsluiten in
onszelve en ons blindstaren op
het louter eigen belang, maar
beseffen, dat we tot roeping
hebben en daarin een groot
geluk voor ons bestaat, dat wij
anderen gelukkige kunnen
maken.
Daarna was er bij de Tituskapel in de binnenstad van Nijmegen, vlak bij het oude Karmelklooster
aan de Doddendaal waar Titus heeft gewoond en waar hij
gearresteerd is ook nog een bijeenkomst, waarbij bij wijze
van ‘literair baken’ een tekst van Titus Brandsma is
onthuld. Hier sprak o.a. prior provinciaal Huub Welzen.
Hij had onder meer oud premier Dries van Agt onder zijn
gehoor.
’s Avonds hadden we hier in het Titus Brandsma Memorial
zo’n 100 mensen op bezoek, voor de start van de ‘Carmel Impact Challenge’. Een estafetteloop
van Nijmegen naar Hengelo, georganiseerd door de Stichting Carmelcollege. Vanwege het 100jarig jubileum van deze stichting, die gesticht is door Titus Brandsma met twee scholen en nu
50 middelbare scholen verbindt, worden er allerlei activiteiten
georganiseerd, waaronder deze lange estafette loop. Vanwege de
oorsprong van de stichting bij Titus Brandsma was er gekozen
om de start van de loop hier te doen bij het Titus Brandsma
Memorial. De voorzitter van het college van bestuur van de
stichting Karin van Oort,
sprak de deelnemers vlak
voor de start om middernacht nog even bemoedigend
toe (op de foto met gele jas).
Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema
(beheerder van het Titus Brandsma Memorial)
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