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069 ● 2017-04-28 
Aan karmelkringleden en belangstellenden, 
 
Beste lezer, 
 
In de meimaand bieden wij u negen bezinningsmomenten. Maak uw keus; u bent weer van harte 

welkom! Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Titus Brandsma in Dachau overleed. Daarom extra aandacht 
voor deze moedige karmeliet. Mede daarom blikken wij alvast vooruit naar de komende maanden met 
vier vooraankondigingen! 

Meld u voor uw keuze altijd tijdig aan op onze webpagina of bel ons! 
 

 
 

Psalmen met een Dordtse noot 
 
Van de psalmcombinatie 42/43 kreeg vooral psalm 43 in Nederland belang-
rijke betekenis. Op donderdag 13 maart 1941 werden achttien mannen 
door nazi’s gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Kort daarvoor zongen 
deze mannen met een gevoel van verregaande ontheemding en onder 
dramatische omstandigheden het eerste en vierde couplet van deze psalm. Bijzonder is dat de zang 

werd ingezet door de gereformeerde onderwijzer Leendert Keesmaat uit Dordrecht. 
De psalmist haakt naar de ervaring van Gods aangezicht, die hij heeft verloren, nu hij ver verwijderd is 
van de heilige Plaats waar hij samen met de gemeenschap naar optrok. Dat was zijn geestelijk en fysiek 
tehuis, zijn innerlijk houvast. Hij leidt nu aan een ernstige vorm van ontheemding. Hij ervaart zijn huidige 
omgeving als agressief en ondermijnend. Hij kan zijn teleurgestelde ziel nauwelijks aan. Innerlijk in 
heftige chaos. We proberen de woorden van de psalmist te volgen in zijn ontheemding. Wij zelf zijn in 
het geding, als de psalmist vraagt waar ons thuis is. 
  

Begeleiding:  Paul Reehuis  o.carm. 
Datum:  dinsdag 02 mei 2017 
Tijd: 19:30 – 21:30 uur. 
Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE  Dordrecht 
Uw bijdrage: € 5,00 per persoon. 

 
 

Zinnige Vertellingen: ‘Het kaf en het koren’ 
 
De belangrijkste strijd van mensen is die tussen goed en kwaad. Mensen 
proberen zo goed en kwaad als het gaat goed te doen, maar soms blijkt het 
tegenovergestelde. Zij oordelen snel en hebben vlot een mening over wat 
goed en slecht is, maar klopt dat altijd? Vanochtend wordt een ervarings-

verhaal gedeeld over ‘het kaf en het koren’ in oorlogstijd. Na afloop van de 
korte vertelling kunnen we daarover met elkaar in gesprek gaan. 
Weet u welkom! 
 
Verteller:  Paul Seesink 
Datum:  donderdag 04 mei 2017 
Tijd: 11:00 – 12:00 uur. 
Ontvangst: 10:30 uur met koffie en thee. 
Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, 

Nolensweg 10, 3317 LE  Dordrecht 
Toegang: gratis. 
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Ontheemd, een grondig verlies? 

 

Bij ontheemding denken we natuurlijk meteen aan vluchtelingen. Maar 
ontheemding kan op veel meer manieren plaats vinden, door heel 
verschillende oorzaken. Ook als we geconfronteerd worden met een 
ongeneeslijke ziekte, door alzheimer, door verlies van een kind, door een 
onverwachte scheiding, verlies van een baan. Ontheemding heeft te maken 
met een grondig verlies van het vertrouwde, het veilige, met verlies van een thuis, ook een geestelijk 
thuis. Is ontheemding dan alleen maar erg? Mystici en kunstenaars zoeken juist vaak de ontheemding 
als een weg tot het ware zelf, tot de echte werkelijkheid. Om zich van de jas van de cultuur, de druk 
van de socialisatie te ontdoen. Om de zelfgenoegzaamheid die altijd weer in ons leven insluipt te 
doorbreken. Of om zich bloot te stellen aan Gods werking. Wat kan er aan het licht komen door het 
verlies van veiligheid en vertrouwdheid met jezelf en de wereld?  

 
Begeleiding: Hetty Berflo  o.carm. 
Datum:  dinsdag 09 mei 2017 
Tijd:  19:30 – 21:30 uur. 
Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, 

Nolensweg 10, 3317 LE  Dordrecht  
Bijdrage: € 5,00 per persoon 

 

 
 
Speling lezen 
 
Het tijdschrift Speling is al ruim 65 jaar toonaangevend op het gebied van 
spiritualiteit. Het zoekt de onderstroom van het alledaagse leven. Het 
kwartaalblad staat voor diepgang, heeft oog voor mystiek en kunst, is speels 
en verrassend. Speling brengt spiritualiteit met een visie. Speling probeert 
ruimte te maken in dichtgeslibde situaties.  
Wanneer we het nieuws volgen lijkt het of de wereld wankelt. Komt het ooit 
nog goed? Zijn er nog andere geluiden op te vangen? De christelijke traditie 
houdt ons voor dat iemand bij ons betrokken is. Kun je ook leren die 
betrokkenheid te zien?  
Samen Speling lezen en bespreken is verrijkend voor de eigen geestelijke 
weg. De leesgroep rond Speling, komt viermaal per jaar bijeen. Dit 
kalenderjaar lezen we over genade, vergeven en verzoenen, toekomst en 
verzet, schaamte en schroom. Vanochtend rond het thema ‘Goeie Genade’. 
Neem wat speling en sluit je aan bij de Dordtse speling-leesgroep! 

 
Begeleiding: Peter Rovers 
Datum:  zaterdag 13 mei 2017 
Tijd:  10:00 - 12:00 uur. 
Locatie: Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 

3317 TV  Dordrecht 
Bijdrage: € 5,00 per persoon 
 

 
 
Karmel West 

 
Regelmatig komen Karmelkringen uit de Randstad tezamen. Dit jaar 
is dat rond liturgie. Wat heeft liturgische spiritualiteit met ons leven 
te maken? Hoe kan het ons verrijken? Hoe geven wij daar 
uitdrukking aan? 
 
Begeleiding: Karmel Nederland 
Datum:  zaterdag 13 mei 2017 
Tijd:  10:00 – 15:00 uur. 
Locatie: Raakpunt, Tuinkamer, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN   Amstelveen 
Aanmelden: bij het karmelsecretariaat: secretariaat@karmel.nl 
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Literatuur en Levensvragen (4 van 4) 
 

In het boek ‘De Onderwaterzwemmer’  van P.F. Thomése zwemmen vader 
en zoon tijdens de oorlog, in de nacht naar bevrijd gebied. Vader komt niet 
aan, zoon blijft een dag en een nacht turen. Een roman over verlies, gemis 
en schuldgevoel. 
 
Begeleiding: José ten Berge-de Fraiture 
Datum:  maandag 15 mei 2017 
Tijd:  13:30 – 15:30 uur. 
Locatie: Parochiezaal Slotemaker de Bruïnestraat 1, 

3317 RV   Dordrecht 
Bijdrage: € 5,00 per persoon 
 

 
 

Maandelijkse viering in Karmelitaanse geest. Spiritualiteit die geactuali-
seerd wordt in het gewone dagelijkse leven en in deze bijeenkomsten, op 
heilige grond, voor een moment kan terugkeren naar de Eeuwige. In deze 
meimaand staan we stil bij Maria. 
Vóór aanvang kunnen liederen worden ingeoefend. Hier ook is ruimte om 
een eigen voorbede uit te spreken en die met licht te markeren. 
 

Begeleiding:  Corine Mulder-Paes en Berry van Son 
Piano:  Herman van Rooijen 
Datum:  woensdag 17 mei 2017 
Tijden: liederen inoefenen: 19:10 – 19:25 uur, viering met nazit: 19:30 – 20:30 uur. 
Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE  Dordrecht 
Bijdrage: Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 
 

 
 

Laudato Si 
 
Paus Franciscus schreef ons in 2015 deze tweede rondzendbrief. ‘Wees 
geprezen’ is de titel. In deze encycliek wordt gesproken over Integrale 
Ecologie. Er moet een verhouding zijn tussen zorg voor de schepping, 
integrale ontwikkeling van de mens en zorg voor de armen. Het beschermen 

van onze planeet en van elke levende mens, is de roeping van ieder van 
ons. Wij willen en wij moeten zorg hebben voor wat ons dierbaar is en waar we eerbied voor hebben. 

 
Begeleiding: Falco Thuis  o.carm. 
Datum:  woensdag 31 mei 2017 
Tijd:  19:30 – 21:30 uur. 
Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, 

Nolensweg 10, 3317 LE  Dordrecht  
Bijdrage: € 5,00 per persoon 

 
 

Vorming; Leerhuis groep 1 (5 van 6)  
 

Karmelbewogen mensen uit de Drechtsteden komen dit seizoen bijeen voor 

een gezamenlijke schriftmeditatie. Daarin worden twee gesprekken tegelijk 
gevoerd: een gesprek van de groep met de Bijbel én een gesprek tussen de 
deelnemers onderling. Beide gesprekslijnen krijgen de kans elkaar te 
inspireren; ‘lectio divina’. 
Wij bespreken de brief van Jacobus aan de twaalf stammen in de diaspora. 
 
 
Begeleiding: Gabriëlle Vermeulen 
Datum:  woensdag 31 mei 2017 
Tijd:  20:00 – 22:00 uur. 
Locatie: Te informeren via karmelkringelia@karmel.nl of 078 616 02 83 
Bijdrage: € 5,00 per persoon/per avond 

mailto:elia@karmel.nl
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Vooraankondigingen komende maanden 
 
Ik moet. Het is mijn roeping 

 
Dit jaar organiseert het Titus Brandsma Instituut haar 24e Titus Brandsma-
lezing. Theoloog en dichter Huub Oosterhuis zal deze lezing uitspreken. 
Voor velen is Oosterhuis, na meer dan 50 jaar verbondenheid in religie en 
samenleving, nog steeds een lichtend voorbeeld en spiritueel ankerpunt. 

 
Organisatie: Titus Brandsma Instituut 
Lezing:  Huub Oosterhuis 
Datum:  vrijdag 16 juni 2017 
Tijd:  15:00 – 16:00 uur. 
Locatie: Stevenskerk, 

St. Stevenskerkhof 62, 6511 VZ   Nijmegen 
Toegang: gratis. 
Aanmelden: verplicht op www.titusbrandsmainstituut.nl 
 

 
 

Karmelfeest ‘Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel’ 
 
Op 19 juli vieren wij in Dordrecht tijdens de maandelijkse Elia-viering ons jaarlijks karmelfeest. Het 
wordt een dagdeel van ontmoeting, evaluatie, gezamenlijke maaltijd en eucharistie. De volgende 
Kringbrief zal het programma vermelden. 

 
Voorganger: pater Bouke Halma  o.carm. 
Begeleiding: Corine Mulder-Paes en Aad van Vliet 
Datum:  woensdag 19 juli 2017 
Tijd:  17:00 – 22:00 uur. 
Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, 

Nolensweg 10, 3317 LE  Dordrecht  
Bijdrage: uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 
 

 
 
Moedig & Mild 

 
Op Titus Brandsma’s 75e sterfdag herdenkt het Titus Brandsma Memorial 
deze moedige en milde karmeliet. Een drietal sprekers zullen daarbij stil-
staan. Na de lunch bent u welkom bij het forum ‘Wat betekent Titus in deze 
tijd?’ Daarna wordt een eucharistieviering gehouden. 

  
Organisatie: Titus Brandsma Memorial 
Sprekers: Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen; Fernando Millán 

Romeral, prior generaal Karmelieten en Inigo Bocken, 
directeur Titus Brandsma Instituut. 

Datum:  woensdag 26 juli 2017 
Tijd:  11:00 – 16:30 uur. Inloop vanaf 10:30 uur. 
Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen 
Kosten: € 10,00 inclusief koffie/thee en lunch. 
Aanmelden: vóór 01 juli 2017 via titusbrandsmavrienden@karmel.nl of 024 360 24 21 
 

 
 
Meditatieve busreis ‘De grens voorbij’ 
 
Voor het derde jaar maken wij een meditatieve busreis. Dit jaar is het 75 

jaar geleden dat Titus Brandsma in het toenmalige concentratiekamp te 
Dachau stierf. Titus’ leven stond in dienst van de Eeuwige én de mensen; 
zelfs zij die hem kwaad aandeden. Hij bestreed het kwaad maar niét de 
mensen. Ondanks alle wreedheid trad hij hen tot het laatste moment van 
zijn leven vriendelijk tegemoet en bad hij voor hen. Daarmee ging hij de 

mailto:titusbrandsmavrienden@karmel.nl
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grens voorbij. Titus was een moedig en mild mens. De waardigheid waarmee hij leefde kan onze 
geestkracht voeden. Tijdens deze reis zal karmelietes Suzan van Driel spreken over Titus’ inzichten rond 
goed en kwaad. 
 
Begeleiding:  Bestuur Karmelkring Elia 
Datum:  vrijdag 25 augustus 2017 
Tijd: 08:15 – 18:00 uur. 
Vertrek: vanaf kerkplein voor de ‘De Verrezen Christus’-kerk 

Nolensweg 10, 3317 LE  Dordrecht 
Details:  deze worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

 

 
 

De doelstelling van Karmelkring Elia 
 
zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind u terug in onze jaarverslagen op: 
http://www.karmelcentra.nl/dordrecht onderaan op de thuispagina. 
 

 
 

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia? 
 
De kring kan niet verder zonder u. U helpt mee aan haar voortbestaan als 
gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en 
karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op IBAN: 
NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia 
Dordrecht. 
 
Dank voor wat de afgelopen tijd aan ons werd toevertrouwd! 
 

 
 
En dan nog dit: 

"De mens is niet slecht, maar in de war”   
Annemiek Schrijver in ‘Adieu God?’ 

 

  
 

Dordrecht, 2017-04-28 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie: Paul Seesink 
www.karmelcentra.nl/dordrecht - karmelkringelia@karmel.nl - 078 616 02 83 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Indien u geen belangstelling hebt voor deze kringbrief, kunt u dit melden via karmelkringelia@karmel.nl 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht
http://www.karmelcentra.nl/dordrecht
mailto:karmelkringelia@karmel.nl

