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071 ● 2017-07-01 
Aan karmelkringleden en belangstellenden, 
 
Beste lezer, 
 
In deze vakantiemaand bieden wij u één bezinningsbijeenkomst; het jaarlijks karmelfeest. 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 door alvast vooruit te blikken naar twee andere 
bezielingsactiviteiten. Verder leest u over de nieuwe bestuurssamenstelling van de stichting. 

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

 
 
Karmelfeest 
 
Elk jaar wordt wereldwijd op 16 juli het feest gevierd van Onze Lieve Vrouw 
van de Berg Karmel. 
In Dordrecht willen wij dat op 19 juli iets uitgebreider vorm geven dan 
andere jaren. Centraal staat elkaar ontmoeten, samen eten en samen vieren. 
Ieder die het Karmel-gedachtegoed een warm hart toedraagt of daarin is 
geïnteresseerd, is van harte welkom. 
 
Op 30 mei heeft u hiervoor al een e-mailbericht met bijgevoegde uitnodiging 
ontvangen. De tekst daarvan staat ook op onze webpagina achter 
‘Programma’ onder ‘lees meer’. 
 
Begeleiding:  Bestuur Karmelkring Elia 
Datum:  woensdag 19 juli 2017 
Tijd: 16:30 – 22:00 uur. 
Locatie: o.m. Gedachteniskapel Titus Brandsma, 

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

 

 
 

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 
grens voorbij. Titus was een moedig en mild mens. De waardigheid waarmee hij leefde kan onze 
geestkracht voeden.  
 
Wij gaan naar Nijmegen, de stad die voor Titus zo van belang was. En we combineren dat met een kort 
bezoek aan de Duitse stad Kleve, waar Titus Brandsma een poos in gevangenschap doorbracht.   

 
Op vrijdag 25 augustus klokslag 08:30 uur vertrekken we vanaf het kerkplein van de De Verrezen 
Christuskerk met een touringcar richting Nijmegen. Rond 10:00 uur worden we daar verwacht in het 
Titus Brandsma Memorial aan de Stijn Buijsstraat, waar we een kop koffie of thee zullen drinken. Die 
ochtend zullen we met elkaar luisteren naar Susan van Driel – karmeliet uit Boxmeer en Tituskenner. 
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Zij zal spreken over gerechtigheid, het lijden en de liefde. Na een koffiepauze is er gelegenheid de 
naastgelegen Titus Brandsma gedachteniskerk en het kerkplein te bezichtigen : op eigen gelegenheid 
of desgewenst rondgeleid door de karmelieten Paul Reehuis en Marieke Rijpkema. Aansluitend zal er 
een korte gebedsviering zijn in de indrukwekkende Tituskapel. 
 
Daarna is het tijd voor de lunch. We krijgen een kop soep en drinken en we vragen aan elke deelnemer 
aan de reis om zelf voor een eigen lunchpakket te zorgen. 
 
Na de lunch zijn er twee mogelijkheden, waar je op kunt inschrijven: 
 
A. stadswandeling in de voetsporen van Titus,  o.l.v. Paul Reehuis 
Deze twee uur durende wandeling voert ons vanaf het station naar de Kronenburgsingel, waar Titus 
gewoond heeft, naar de Doddendaal, naar de oude Tituskapel. We vervolgen de tocht richting de aula 
van de Universiteit. Titus hield daar zijn beroemde Diesrede, de rede over het godsbegrip. 
B. bustocht naar Kleve (DE), waar we een bezoek zullen brengen aan de Stifftskirche. Bijzonder 
bezienswaardig zijn daar het Maria- en het kruisaltaar, een hertogelijke grafkelder en een piéta. Er is 
ook een gedenkteken voor de gevallenen van de beide wereldoorlogen. In één van de kapellen hangt 
een foto van Titus Brandsma, en ook is hij afgebeeld in één van de glas-in-loodramen. We rijden 
vervolgens langs de gevangenis in Kleve, waar Titus een zware tijd doormaakte. Aan de buitenmuur 
hangen plaquettes over hem. 
 
Daarna verzamelen we ons weer in het Titus Brandsma Memorial aan de Stijn Buijsstraat voor wat 
drinken met iets erbij. 
Om 16:30 uur stappen we in de bus en hopen rond 18:00 uur weer in Dordt te zijn. 
 
De kosten voor deze reis bedragen € 30,00 per persoon; te voldoen door overmaking van dit bedrag bij 
aanmelding op IBAN NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht. 
Gelieve bij de overmaking te vermelden: Busreis Nijmegen, optie A of optie B. 
 
Van harte hopen we op een mooie en inspirerende reis. 
 
Begeleiding:  Bestuur Karmelkring Elia 
Datum:  vrijdag 25 augustus 2017 
Tijd: 08:15 – 18:00 uur. (bus vertrekt om precies 08:30 uur!) 
Vertrek: vanaf kerkplein voor de ‘De Verrezen Christus’-kerk 

Nolensweg 10, 3317 LE  Dordrecht 
Kosten:  € 30,00 per persoon; voor betaling, zie hierboven. 
Details:  deze worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

 

 
 
Karmelitaanse bezinningsmomenten buiten de regio 
 
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 
 

 
 
 

mailto:titusbrandsmavrienden@karmel.nl
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Samenstelling stichtingsbestuur 
 
Per 13 juni 2017 traden volgens de stichtingsstatuten de bestuursleden Wilhelmien Lemmens-de Krijger, 
Corine Mulder-Paes, Paul Seesink en Aad van Vliet af. 
Wilhelmien, Corine en Aad hebben zich voor een tweede termijn herbenoembaar gesteld. 
Het stichtingsbestuur bestaat nu uit de leden: 
Aad van Vliet (voorzitter); 
Berry van Son (secretaris); 
Peter Bokelaar (penningmeester); 
Corine Mulder-Paes (verantwoordelijke voor 'Vorming' en 'Vieren' ) en 
Wilhelmien Lemmens-de Krijger (verantwoordelijke voor 'Literatuur en levensvragen' 
              en 'Rond de Schrift' ) 

 
 

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: 

"Reizigers zijn wij in deze wereld, geen bewoners." 
“Wie durft te verdwalen vindt nieuwe wegen.” 

 
Desiderius Erasmus 
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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

