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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

Helaas hebben we toch weer te maken met een piek in de langdurige coronatijd. 

Vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen komen alle geplande 

avondbijeenkomsten in december te vervallen. Dit betreft  de lezing “Toekomst zien in 

de Kerk, ook na corona” door Leo Fijen en de “Oecumenische bijbelcursus”. Omdat de  

Eliaviering niet fysiek in de Verrezen Christuskerk kan plaatsvinden, zal deze viering via 

internet (Zoom) worden verzorgd. Bovendien is in overleg met deelnemers besloten ook 

de bijeenkomst van “Literatuur en levensvragen” op 6 december vanwege de corona-

problematiek niet door te laten gaan. De bijeenkomst “Speling lezen” op zaterdag 4 

december gaat wel door. 

 

De adventstijd is begonnen: een tijd van in verlangen uitzien. Een uitzien dat vraagt om 

een naar binnen keren, naar de bron van ons verlangen. Vervolgens vieren we de 

geboorte van Jezus, kind van het licht: Kerstmis.  

Het bestuur van de Karmelkring Elia wenst u allen een zalig Kerstfeest. We hopen dat 

het voor iedereen mooie, gezonde en gezellige dagen mogen worden. 

 

 

Heiligverklaring Titus Brandsma een stapje dichterbij! 

Via Prior Provinciaal Huub Welzen O.Carm. bereikte ons het bericht van het persbureau 

van de Heilige Stoel dat Paus Franciscus de Congregatie voor de Heiligverklaringen heeft 

gemachtigd om een reeks decreten uit te vaardigen, waaronder de erkenning van een 

wonder dat wordt toegeschreven aan de zalige Titus Brandsma, die in 1942 ‘uit haat 

tegen het geloof’ in het concentratiekamp Dachau werd vermoord. 

Paus Franciscus heeft kardinaal Marcello Semeraro, prefect van de Congregatie voor de 

Heiligverklaringen, toestemming gegeven om een reeks berichten bekend te maken over 

komende aankondigingen van de heiligverklaring van een aantal mannen en vrouwen. 

Als eerste van hen is Titus Brandsma genoemd. Het Vaticaanse persbureau legt uit dat 

aan Titus Brandsma een wonder wordt toegeschreven: de genezing van pater Driscoll.  

 

Lees in de bijlage de persverklaring en de achtergronden van Titus Brandsma. 

 
  
Speling lezen (2): zaterdag 4 december 2021 

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. Het tijdschrift wil mensen 

begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil in woord en beeld ruimte creëren voor 

het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. In de leesgroep bespreken 

we onderdelen uit het nummer 2021/3 met het thema “Melancholie”.  

Ook u kunt aansluiten en zich aanmelden bij Peter Rovers, e-mail: rvrsmndv@wxs.nl 

 

Begeleiding : Peter Rovers 

Tijd  : 10:00 - 12:00 uur. 

Locatie  : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 TV Dordrecht 

Bijdrage  : € 5,00 per persoon per bijeenkomst  
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Eliaviering: woensdag 15 december 2021 

Op woensdag 15 december is er weer een Eliaviering via ‘Zoom’. 

U bent van harte welkom deze Eliaviering mee te vieren. Het is een woord- en 

gebedsdienst. We gebruiken een tekst uit de Regel van de Karmel als basis. We bidden 

een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit de Karmelregel, doen een 

bezinning en luisteren naar muziek. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede 

uitspreken. U krijgt tijdig weer een uitnodiging met de liturgie en een link om te kunnen 

inloggen. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen: laat het ons dan via het 

secretariaat even weten als u wel aan de viering wilt deelnemen. Wilt u dat de voorganger 

uw voorbede uitspreekt, stuur deze dan ook tijdig toe via karmelkringelia@karmel.nl  

 

Thema  : In de kracht van zijn Naam 

Voorgangers : Marijke Rovers en Peter Rovers 

Tijd  : viering 19:30–20:00 uur   

 

 

 

Gepland in de maand januari 2022 onder voorbehoud van de maatregelen in 

januari rondom Corona: 

 

Dinsdag 11 januari : Oecumenische Bijbelcursus Henk Berflo 

Donderdag 13 januari : Nieuwjaarsbijeenkomst Karmelkring Elia 

Woensdag 19 januari : Eliaviering 

Zaterdag 22 januari : schrijfmeditatie door Sarine Zijderveld 

 

 

 

Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma 

Er is vanaf december 2021 in beginsel elke vrijdagochtend om half 10 een 

Eucharistieviering. In december op 3, 10, 17 en 31 december. 

De gedachteniskapel Titus Brandsma wordt voorlopig nog niet opengesteld.  

Zie voor actuele informatie ook de website van onze parochie: 

www.katholiekdrechtsteden.nl of de nieuwsbrief van de locatieraad De Verrezen 

Christus. 

 

 

 

Video samenkomst Karmel Twente 

Vrijdag 19 november heeft de Taakgroep van Karmel Twente een video- opname gemaakt 

met een inleiding van Herman Scholte Albers getiteld: 

‘Kunst als geestelijke oefening - geestelijke oefeningen als kunst’ 

Ook is er vooraf een korte viering opgenomen. 

Voor de link van de video klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=UEcxeWQO3As 
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Gebedsketting 

Op zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting gestart door de Karmelfamilie in 

Nederland. De achtergrond van dit idee is om het samen bidden te stimuleren en te 

versterken. Bid je mee? U treft het gebed van de maand aan op de webpagina:  
https://www.karmel.nl/gebedsketting/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De doelstelling van Karmelkring Elia 

zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vindt u terug in onze jaarverslagen op: 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht onderaan de pagina. 
 

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?  
De kring kan niet zonder u. U helpt haar 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 
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PERSBERICHT 

 

Titus Brandsma zet volgende stap op weg naar heiligverklaring 

 

Het persbureau van de Heilige stoel laat vandaag ons het volgende weten: 

Paus Franciscus heeft de Congregatie voor de Heiligverklaringen gemachtigd om een reeks 
decreten uit te vaardigen, waaronder de erkenning van een wonder dat wordt toegeschreven 
aan de zalige Titus Brandsma, die in 1942 ‘uit haat tegen het geloof’ in het concentratiekamp 
Dachau werd vermoord. 
 
Paus Franciscus heeft kardinaal Marcello Semeraro, prefect van de Congregatie voor de 
Heiligverklaringen, toestemming gegeven om een reeks berichten bekend te maken over 
komende aankondigingen van de heiligverklaring van een aantal mannen en vrouwen. Als 
eerste van hen is Titus Brandsma genoemd. Het Vaticaanse persbureau legt uit dat aan Titus 
Brandsma een wonder wordt toegeschreven: de genezing van pater Driscoll.  
Titus, geboren in 1881, was een Nederlandse theoloog, journalist en auteur die zich krachtig 
verzette en zich uitsprak tegen de anti-Joodse wetten die de nazi's vóór de Tweede 
Wereldoorlog in Duitsland hadden aangenomen. Hij was een priester in de orde van de 
Karmelieten. Hij werd in 1942 gearresteerd naar aanleiding van zijn reis langs de redactie van 
katholieke dagbladen om hen te stimuleren geen nazipropaganda te publiceren. Titus stierf van 
ontberingen en honger in het concentratiekamp Dachau op 26 juli 1942. Paus Johannes Paulus 
II verklaarde Titus zalig in 1985 en zei dat hij "haat met liefde beantwoordde”. 
 
De zusters en broeders van de Nederlandse Provincie Karmelieten zijn zeer verheugd met deze 
stap. De aankondiging van de heiligverklaring komt nu heel dicht bij. Titus Brandsma is voor 
ons niet alleen een martelaar die voor zijn geloof is gestorven. Zijn levensweg getuigt ook van 
een intieme omgang met God. Zijn leven en zijn geschriften zijn ook voor de hedendaagse 
mensen een bron van inspiratie en hoop.  
 

Almelo, 25 november 2021 

 
Huub Welzen O.Carm. 
Prior Provinciaal Nederlandse Karmelieten 
 
 
Hieronder een aantal artikelen over de verwachte heiligverklaring van Titus Brandsma:  
https://www.npostart.nl/nos-journaal/25-11-2021/POW_04820820 
https://dtvnieuws.nl/televisie/gemist/dtv-nieuws-ossbernheze 
https://www.volkskrant.nl/es-ba5a665d  
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/oorlogsheld-titus-brandsma-wordt-heilig-verklaard~bc7c0f1b/ 
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ACHTERGRONDEN 

 
Levensloop Titus  
De zalige Titus Brandsma (1881 – 1942) is een van de meest inspirerende karmelieten voor de 
hedendaagse wereld. Naar hem zijn kerken, scholen en straten vernoemd. 
Hij werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegoclooster een gehucht in Friesland 
nabij Bolsward. Titus, koos hij later als kloosternaam. 
De sociaaleconomische achterstandspositie van de Friese katholieken heeft op het leven van 
Titus Brandsma een grote invloed gehad. Zijn inzet voor de emancipatie van Nederlandse en 
Friese katholieken, vooral op de gebieden van onderwijs en journalistiek, heeft hier zijn 
oorsprong. 
Op 17-jarige leeftijd koos Titus voor intrede in de Karmelorde. Al in de eerste jaren van zijn 
kloosterleven kwam hij in contact met mystieke geschriften. Op het gebied van de studie van 
mystiek en spiritualiteit zouden later zijn grootste verdiensten liggen. 
In 1923 werd Titus Brandsma benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de dan 
opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij heeft baanbrekend werk verricht met de 
verzameling en beschrijving van middeleeuwse mystieke geschriften. Zijn interesse was echter 
niet alleen studieus gericht. Hij was zeer bewogen om de persoonlijke godsrelatie van mensen, 
zoals blijkt uit zijn diesrede van 1932. 
In de jaren ’30 heeft Titus Brandsma bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen de gevaren 
van het opkomend Nationaalsocialisme. Tijdens de eerste bezettingsjaren bleef Titus zich 
verzetten, vooral via onderwijs en journalistiek. Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo 
gearresteerd en beschuldigd van sabotageactiviteiten. Er volgden enige weken ondervraging op 
het bureau van de Sicherheitsdienst op het Binnenhof in den Haag. In deze periode schreef hij 
o.a. het geschrift Mijn Cel – Dagboek van een gevangene. Niet lang daarna begon zijn laatste 
reis, via verschillende gevangenissen, richting het concentratiekamp Dachau. Hier stierf hij op 
26 juli 1942. 
 
Voor een meer uitgebreide levensloop van Titus Brandsma zie de website: 
www.karmel.nl/titus-brandsma/  
 
Genezing pater Driscoll 
Veertien jaar geleden werd bij pater Driscoll een agressief, kwaadaardig melanoom 
geconstateerd, met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel. Hij werd geopereerd en kreeg zware 
bestralingen. Het diocees waartoe hij behoort, begon een intensieve gebedsactie op voorspraak 
van Titus Brandsma voor de genezing van pater Driscoll. De kanker verdween. Maar een 
melanoom van deze zwaarte komt vaak na een aantal jaren weer terug. Nu is het al veertien 
jaar later. Tot grote verwondering van de artsen is pater Driscoll weer gezond en wel aan het 
werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard. 
Michael Driscoll had vanaf zijn jeugd een grote devotie voor Titus Brandsma. Daarom wendde 
hij zich ook tot Titus Brandsma. De onderzoekingen en verklaringen rondom de genezing van 
pater Driscoll zijn tot een goed einde gekomen. De resultaten zijn nu naar Rome overgebracht. 
De documenten zijn bestudeerd door een commissie van medici. Op 26 november 2020 heeft 
een commissie van medische adviseurs, aangesteld door de Congregatie voor Zalig- en 
Heiligverklaringen, erkend dat de de genezing van p. Michael Driscoll, O.Carm. toegeschreven 
aan de voorspraak van de zalige Titus Brandsma O.Carm. vanuit wetenschappelijk oogpunt 
onverklaarbaar is. 
Op 25 mei 2021 heeft de commissie van theologen van de congregatie voor de zalig- en 
heiligverklaringen de onverklaarbare genezing van Michael Driscoll, O.Carm. ook erkent als een 
wonder dat is geschied op voorspraak van Titus Brandsma. Deze erkenning is na de verklaring 
van de artsen dat de genezing medisch niet verklaarbaar is, een belangrijk stap in het proces 
tot heiligverklaring. Hierna volgt het oordeel van de kardinalen en bisschoppen van de 
congregatie en tenslotte het definitieve oordeel van de paus. 
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