Aan:

alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial
Nijmegen, 15 november 2022
Beste mensen,
Laat ik deze keer eens met een oproep beginnen:

Wie komt er helpen met de schoonmaak van onze kerk?
Heel wat jaren hebben we een
groepje gehad van ongeveer vier
mensen die elke 14 dagen op
vrijdagmorgen samen de kerk
schoonmaakt. Dat gaat met name
om de vloer. (De toiletten en het
keukentje worden door een
professionele schoonmaakster 2x
per week schoon gehouden.)
Vanwege andere werkzaamheden
en vanwege gezondheid hebben
enkele mensen in de loop van de
tijd moeten besluiten om te stoppen. Vanaf januari zal er daardoor nog maar een dappere werker
over zijn. Dat is natuurlijk niet te doen. Wie kan er komen helpen? Het gaat dus om een
vrijdagmorgen, van 10-12 uur elke veertien dagen. Is twee maal per maand u net wat te veel, maar
één maal per maand lukt wel, dan zijn we daar ook heel blij mee, zeker als er een paar mensen zijn,
die daarvoor zouden kiezen. Halverwege de ochtend wordt samen koffie gedronken. Ik heb me laten
vertellen dat het dweilen van de vloer een heel meditatieve activiteit is, als ieder zo in stilte zijn of
haar ‘baantjes trekt’ door de kerk. En veel kerkgangers en kerkbezoekers zullen er blij mee zijn,
zo’n mooie schone kerk.
Mocht u interesse hebben, dan hoor ik het graag. Dat kan per mail (titusbrandsma@karmel.nl) of
per telefoon (024-3602421).
Afgelopen donderdag hebben we weer heel wat mensen in onze kerk mogen ontvangen. Het
kwartaalblad voor spiritualiteit Speling (zie: www.speling.nl) organiseerde samen met haar uitgever
Skandalon (zie www.skandalon.nl/
een boeiend symposium, over
‘moderne mystiek.
Met lezingen, een
interview,
een
forum gesprek, en
de presentatie van de Nederlandse
vertaling van het klassieke boek van
Evelyn Underhill over mystiek:
Mystiek. Hoe god werkt in de mens.
Jean Jacques Suurmond, ook een van
de sprekers bij dit symposium, heeft
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de vertaling verzorgd. In Speling aflevering 3 van dit jaar heeft hij een artikel
geschreven over zijn ervaring met het vertalen van dit boek. (Speling 2022-3,
p. 44-47).
Op de ochtend van dit
symposium stonden er nog
twee hijskranen rondom de
kerk. Er werden een paar
stukken steiger op het dak bij
geplaatst, om ook bij de
schuine stukjes dak te kunnen komen, waar met
name het loodwerk moet worden nagekeken.
De afgelopen dagen is vooral gewerkt aan een paar
ijzeren stangen die ooit vóór de glas-in-lood-ramen
in de koepel zijn bevestigt en nu aan het roesten
bleken te zijn. Ze zijn losgebikt en worden dan
opnieuw bewerkt en geschilderd.
Het groot onderhoud aan de kerk was één van de gespreksonderwerpen in het jaarlijks gesprek van
het bestuur van het Titus Brandsma Memorial met het dagelijks bestuur van de Karmelorde
in Nederland, dat een week geleden plaatsvond. De jaarcijfers van 2021
werden doorgenomen, en ook de grote zorgen om de enorm gestegen
energieprijzen kwamen ter sprake. Het TBM bestuur vertelde over haar
plannen om een energietransitie te maken van gas naar warmte uit de
grond. De onderzoeken daarnaar zijn in volle gang. Het dagelijks bestuur
sprak haar grote waardering en dank uit voor hoe het bestuur van het TBM
op deskundige wijze en in goede sfeer de kerk en heel het Titus Brandsma
Memorial beheert. Provinciaal Huub Welzen benadrukte dat het belang
van het Titus Brandsma Memorial nu Titus Brandsma heilig verklaard is alleen maar groter wordt,
en ook voor de internationale Karmelorde van grote waarde is.
Binnenkort is Titus Brandsma te zien in Nijmegen! En wel
in de theatervoorstelling van Peter Vermaat, die momenteel
door het land gaat. Op donderdag 1 en vrijdag 2 december is
zijn voorstelling te zien in de theaterzaal van cultuurhuis De
Lindenberg. Als u er heen wilt moet u snel zijn, want de
voorstelling op donderdagavond is al uitverkocht, zag ik
zojuist. Op vrijdag zijn (nu) nog wel kaarten verkrijgbaar.
Voor meer informatie en reservering van kaarten (à € 15), zie
de website van de Lindenberg: https://www.delindenberg.com/theater/peter-vermaat.
In de advent staat weer een serie avonden Signalen van Spiritualiteit
gepland. Het gaat om vier maandagavonden: 28 november, 5, 12 een
19 december, van 20.00 – 21.30. De titel is: Van gegeven naar
ontvangen. We gaan in gesprek met elkaar en met Bijbelse en mystieke
teksten, over de ervaring dat ons op onze levensweg van alles gegeven
wordt, maar ontvangen we het ook? Voor meer informatie, zie onze website:
https://titusbrandsmamemorial.nl/ onder ‘activiteiten’ en dan ‘bezinningsaanbod’. Fijn als u zich
even aanmeldt als u van plan bent te komen.
Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)
P.S. Een leuk artikel, met mooie foto’s, over de werkzaamheden aan onze kerk vindt u op:
https://indebuurt.nl/nijmegen/genieten-van/mysteries/titus-brandsmakerk-in-de-steigers-dit-gaat-ergebeuren~200823/.
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