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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

  
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 17 maart 2023 
 

Beste mensen, 
 
Er is hier veel gebeurd in de afgelopen 14 dagen. Zo werden we vorige week opgeschrikt door de 
ziekenhuis opname van Kees Waaijman. Hoewel hij thuis negatief had getest op corona bleek hij, 

aangekomen in het ziekenhuis, toch corona te hebben, mét 
een flinke longontsteking en ook nog de griep.  Hoewel hij 
na een paar dagen weer aardig leek op te knappen, kwamen 
er complicaties bij, waardoor het een aantal dagen toch nog 
behoorlijk spannend werd of hij wel weer genoeg kracht zou 
kunnen vinden om op te knappen. Inmiddels gaat het naar 
omstandigheden goed met hem. Hij gaat duidelijk vooruit. 
Behalve de nodige medische hulp is het vooral rust en de 
stilte die hem goed doen, en we vragen u daarom ook 
dringend om zijn wens om géén bezoek te ontvangen te 
respecteren. Hij voelt zich diep verbonden met de 
Eliagemeenschap en vele andere mensen, en is zeer 
dankbaar voor uw gebed. Een kaartje is natuurlijk altijd 
welkom, die kunt u sturen naar zijn thuisadres (Stijn 
Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen), dan zorgen wij als zijn 
huisgenoten dat hij die krijgt. We wensen hem van harte 
beterschap! 

 
Ondertussen zijn nu alle steigers rondom de kerk weg, en ook de hekken waar alle materialen achter 
lagen op ons kerkplein zijn verdwenen. Het 
paaltje bij de slagboom, dat door een grote 
hijskraan omver gereden was, staat inmiddels 
weer overeind. Alleen de beschadiging aan de 
goot, midden op onze parkeerplaats moet nog 
worden gerepareerd.  
 
Deze week vergaderde het bestuur van het 
TBM. En hoewel het allemaal wat langer 
heeft geduurd dan de bedoeling was, wordt 

zeer tevreden terug 
gezien op heel het proces van de benodigde werkzaamheden. Kees van 
de Burgt, die als bestuurslid bouwzaken heel dit proces op gang gebracht 
heeft en begeleid heeft werd heel hartelijk bedankt! Het is geweldig wat 
onze bestuursleden, bij wijze van vrijwilligerswerk, allemaal voor het 
Titus Brandsma Memorial en daarmee voor ons allemaal (en meer) doen.  
Inmiddels hebben Kees en onze voorzitter Harry Faassen alweer een 
nieuw project onder handen, om namelijk te zorgen voor een ‘energie-
transitie’ voor onze kerk, om van het gas af te gaan en over te gaan op  
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verwarming via warmte uit de grond en/of elektriciteit. Er zijn inmiddels de nodige verkenningen 
gedaan, en er worden nu verschillende plannen nader uitgewerkt. Ook zal natuurlijk gekeken gaan 
worden hoe we de financiering van zo’n project rond kunnen krijgen. 
Over de financiën gesproken: onze penningmeester Bert Jansen heeft voorgesteld de presentatie van 

de jaarcijfers aan de Eliagemeenschap nog even uit te stellen. 
Gewoonlijk krijgen we vroeg in het jaar een overzicht van het jaar 
vóór het afgelopen jaar (dat zou nu dus gaan om 2021), maar omdat 
er in het afgelopen jaar zoveel gebeurd is, wil hij graag wat meer 
overzicht hebben over 2022 om daar ook wat over te kunnen zeggen. 
Daarom zal de jaarlijkse kerkbijdrage uitnodiging dit jaar ook later 
zijn dan u gewend bent. Giften zijn natuurlijk altijd welkom, en we 
zijn heel dankbaar voor degenen die met automatische afschrijving 

heel regelmatig een gift aan het Titus Brandsma Memorial overmaken. U zult begrijpen dat we na 
de grote herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw niet ruim meer zitten in onze financiën.  
 
Hoewel we nog een aantal koude dagen gehad hebben, is het nu toch voorjaar geworden rondom 
onze kerk. De krokussen zijn al bijna uitgebloeid, maar de narcissen staan vol trots te stralen. zelfs 
de knoppen van de magnolia beginnen zich al te openen.  

 

Nog even en de winterstop voor het werken in de tuin wordt weer opgeheven. Dan zal er weer iedere 
woensdagmorgen in de tuin worden gewerkt, vanaf 
9.30 uur (tot uiterlijk 12.30 uur). We kunnen daar straks 
weer de nodige nieuwe vrijwilligers bij gebruiken. 
Mocht u interesse hebben, of iemand kennen die dat 
leuk vindt om te doen, dan hoor ik dat graag!  
 
U kunt de komende maandagen nog meedoen aan de 
avonden ‘Signalen van Spiritualiteit’. Zie: 
https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/signalen-
van-spiritualiteit/2023-02-27/.  
 

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


