Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 9 september 2022
Beste mensen,
Het nieuwe werkjaar is weer begonnen. Na deze warme en droge zomer komen ook hier in het
Titus Brandsma Memorial de activiteiten weer op gang.
Om maar meteen met een aantal activiteiten die op stapel staan te beginnen:
Dit weekend van 10 en 11 september zijn er weer Open Monumentendagen, waaraan ook onze kerk mee doet. We zijn benieuwd of de
heiligverklaring van Titus Brandsma dit jaar misschien wel wat extra
bezoekers trekt. In Nijmegen is er een prachtig boekje uitgegeven met
alle open monumenten, dat te downloaden is via: https://openmonumentendagnijmegen.nl/.
Bovendien zal op zondagmiddag 11 september om 14.30 uur de opening
plaatsvinden van de expositie met de aquarellen van Aafke Holman
(1930-2022). Degenen die deze winter ook het ‘teken van leven’ lazen
zullen zich wellicht herinneren dat Aafke Holman, vlak voor haar
overlijden, al de ruim 150 aquarellen die ze bij de psalmen gemaakt heeft
aan het Titus Brandsma Memorial heeft geschonken. We hebben geen
ruimte genoeg om ze allemaal in de expositie te laten zien, maar in ons
centrum hangen nu ongeveer 30 exemplaren, en ook in de kerk hebben we
op de panelen er zes opgehangen. Er is ook een prachtig boek te koop (voor
€ 25) waarin al haar aquarellen zijn opgenomen.
We zijn blij en vereerd dat de zus van Aafke Holman, mevr. van der SluijsHolman en waarschijnlijk ook de kinderen van Aafke Holman, aanwezig zullen zijn bij de
opening. Ik hoop dat er ook wat mensen vanuit onze gemeenschap aanwezig zullen zijn.
Op onze website staat zowel bij de nieuwsberichten als bij de exposities meer over de
tentoonstelling te lezen (https://titusbrandsmamemorial.nl/psalmen-in-kleur-van-aafke-holman/).
De aquarellen zullen blijven hangen tot 20 november.
Afgelopen donderdag is de wekelijkse bijbelinstuif (aanvang 10.30 uur) weer van start gegaan.
Woensdag 14 september begint ’s avonds om 19.45 uur de cursus Bijbels
Hebreeuws voor (licht-)gevorderden. Deze zal dit jaar online zijn, om ook
mensen die verder weg wonen de kans te geven deel te nemen. Opgave kan
nog, dan stuur ik de Zoom link door.
Een week later op woensdag 21 september zal de cursus Bijbels Hebreeuws
voor beginners starten. Die is voortaan niet meer op de avond, maar in de
ochtend, van 10.30-12.00 uur.
We zijn blij dat Paul Reehuis deze cursussen weer mee kan begeleiden.
Beide cursussen Hebreeuws gaan het hele jaar door, elke veertien dagen.
Vrijdag 16 september gaat de cursus Biddend leven in de ruimte van de psalmen weer van start,
met een reeks van 10 maandelijkse bijeenkomsten, van 16.00 – 19.30 uur. Er is eventueel de
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mogelijkheid om de inleidingen (over een psalm en over liturgische spiritualiteit) online te volgen
(twee maal 45 minuten).
Ook gaan er binnenkort weer twee Karmelregelgroepen van start. Samen wordt een stukje uit de
Karmelregel gelezen en besproken. Een mooie manier om de spiritualiteit van de Karmeltraditie te
leren kennen of te verdiepen. De zaterdaggroep begint op 17 september (van 10.15-12.15 uur,
waarna om 12.30 uur mee gedaan kan worden aan de wekelijkse Karmelregelviering in de kerk)
en de vrijdaggroep begint op 23 september (van 14.30 – 16.30 uur).
Dit najaar zal ook de Spelingleesgroep weer van start gaan, maar die heeft zijn maximale aantal
van 12 deelnemers al bereikt, daarvoor kunt u zich niet meer aanmelden.
Voor alle andere groepen geldt: u kunt zich nog aanmelden. Wel graag op korte termijn. Bij
voorkeur via e-mail: titusbrandsma@karmel.nl.
Voor meer informatie over de diverse groepen en cursussen, zie onze website:

www.titusbrandsma.nl onder ‘activiteiten’ of de folders in de kerk en in het centrum.
De Vredesweek is dit jaar van 17-25 september. Het begint een goede
traditie te worden om deze week in Nijmegen te starten bij de
WereldVredesVlam op ons kerkplein. Dat zal zijn op zondag 18
september om 13.00 uur. Na de samenkomst bij de vlam gaan de
deelnemers in optocht naar de bibliotheek aan het Mariënburgplein, waar
van 14-15.30 uur een bijeenkomst zal zijn. De organisatie ligt in handen
van de Raad van Levensbeschouwing en Religie en Nijmegen Stad van Compassie.
In de afgelopen week kwam het bestuur van het Titus Brandsma Memorial bijeen voor hun
reguliere vergadering. Kees van de Burgt praatte hen bij over de werkzaamheden in en om de
kerk. Zo is inmiddels het voegwerk aan de westertoren volbracht, en
ook zijn daar nieuwe raamkozijnen in geplaatst, en is een enkele wat
loszittende steen vastgezet. De steiger bij de toren is inmiddels weer
afgebroken.
De grote steigers aan de zijkant van de kerk staan er nog, en daar is al
een aantal weken niet aan verder gebouwd. De deskundigen zijn nog
met elkaar in overleg over hoe de steigers naar de punt van de koepel
het best op het dak geplaatst kunnen worden, zodanig dat het dak niet
beschadigd wordt. We hopen spoedig te horen wanneer ze daarmee
weer verder gaan.
Door Kees van de Burgt en de voorzitter Harry Faassen wordt ook hard
gezocht naar mogelijkheden om energie te besparen. De stijging van
de kosten van gas en elektra zijn een grote zorg. Er is een deskundig bedrijf benaderd om ons te
adviseren wat een alternatief zou kunnen zijn voor het verwarmingssysteem in onze kerk (nu op
gas). Eén van de korte termijn besluiten die genomen zijn is dat we deze winter de verwarming in
de kerk in elk geval lager zullen zetten dan de 17 C die we de afgelopen jaren gewend waren. Dus
als het straks kouder wordt, zullen we onze winterjassen ook in de kerk zeker nodig hebben.
Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema
(beheerder TBM)
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