
                                                                                                                                                        

126 ● 2022-01-31 

 

Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

 

De cijfers van de corona besmettingen lopen hoog op, maar toch zijn kort geleden de 

maatregelen weer versoepeld. De meeste mensen zijn gevaccineerd en geboosterd. We 

hopen dat we nu de goede kant op gaan en dat we in ieder geval elkaar weer fysiek 

kunnen ontmoeten. 

De verschillende activiteiten kunnen in februari weer, als hieronder aangegeven en met 

in acht name van de basis maatregelen, plaatsvinden.  

 

 

Heiligverklaring Titus Brandsma weer een stapje dichterbij 

Via onze Prior Provinciaal kregen we het bericht dat de heiligverklaring steeds dichterbij 

komt. De verklaring wordt mogelijk tussen de 4 a 6 maanden verwacht. Hoe mooi zou 

dat zijn. Hoe uniek is het niet dat een Nederlander heilig verklaard wordt en dat wij dat 

in ons leven mee mogen maken. En dan ook nog eens een Karmeliet: Om trots op te 

zijn. Karmel Nederland bereidt allerlei activiteiten voor. De Karmelkring gaat gedurende 

dit jaar natuurlijk ook activiteiten organiseren. We zullen daarin samenwerken met de 

Theresia van Avila parochie. We houden u op de hoogte. 

Ter introductie vindt u aan het eind van deze Kringbrief een korte kennismaking met 

Titus Brandsma.  

 

 

Het programma in februari: 

Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen 

 
Literatuur en Levensvragen (1): maandag 7 februari 2022  

In deze bijeenkomst lezen we en bespreken we: “De bijenhouder van Aleppo”, van 

Christy Lefteri, Uitgeverij Mozaïek Utrecht, 2019, 335 blz., ISBN 978 90 239 5777 5 

Mooi boek over een gezin dat noodgedwongen Aleppo verlaat en als asielzoekers via 

Istanbul, Lesbos, Athene door Europa in Londen terecht komt. 

Tragisch verhaal waarin liefde, moed en hoop de mensen overeind houdt. 

 

Begeleiding  : José ten Berge-de Fraiture  

Tijden   : 13:30 – 15:30 uur  

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

Bijdrage`   : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

Oecumenische bijbelcursus (3): dinsdag 8 februari 2022 

Het seizoen 2021/2022 zijn we in oktober gestart met een nieuw onderwerp. We gaan 

deze bijeenkomst verder met het bespreken van het boek 'Openbaring van Johannes (de 

Apocalyps). Er zijn in totaal zes bijeenkomsten gepland, steeds op de tweede dinsdag van 

de maand. 

 

Begeleiding  : Henk Berflo  

Tijd   : 20:00 – 22:00 uur  



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

Bijdrage`   : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 
Eliaviering: woensdag 16 februari 2022 

Op woensdag 16 januari is er de Eliaviering: we gaan er van uit dat deze weer in de 

kerkzaal van de Verrezen Christuskerk kan plaatsvinden. 

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 en zang. Tijdens deze viering kunt u een eigen 

voorbede uitspreken. Wilt u dat de voorganger uw voorbede uitspreekt, stuur deze dan 

tijdig toe via karmelkringelia@karmel.nl 

 

Voorgangers : Peter en Marijke Rovers 

Tijd  : viering 19:30–20:00 uur   

Locatie  : kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10 Dordrecht 

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld 

 

Meditatief schrijven: zaterdag 19 februari 2022 om 09:45 uur 

Meestal schrijven we doelgericht: er moet een duidelijke en goede tekst komen. Maar er is 

ook een andere manier van schrijven en daarbij gaat het niet om het product, maar om 

het proces. Dit reflectief, meditatief schrijven is een manier om stil te staan bij jezelf en 

de bron waaruit je leeft. 

We werken deze ochtend met een aantal teksten uit de Bijbel en de Karmelspiritualiteit en 

via eenvoudige schrijfopdrachten ontdek je welke betekenissen de tekst voor jou heeft. Al 

schrijvend maak  je contact met de tekst en met wat er in jou leeft als antwoord daarop. 

Zo krijgt de tekst een diepere, meer persoonlijke waarde; je schrijft de betekenis ervan 

als het ware naar je toe. 

Schrijfervaring is voor dit programma niet nodig; bereidheid om te luisteren naar je pen is 

voldoende. Teksten worden niet beoordeeld, want het gaat om het proces van het 

schrijven. Iedereen is van harte welkom, maar het is wenselijk om u tevoren aan te 

melden via karmelkringelia@karmel.nl  

 

Programma : 09:30 uur Inloop koffie/thee; 09:45 uur aanvang; 12.30 uur sluiting  

Locatie  : parochiezaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10 Dordrecht 

Begeleiding : Sarine Zijderveld; schrijfdocent, retraitebegeleider 

Bijdrage  : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

Eucharistievieringen op de 4de vrijdag van de maand 

In overleg met het pastoraalteam en de Karmelkring Elia gaan de eucharistievieringen op 

de 4de vrijdag van de maand een karmelitaans kleurtje krijgen. We zullen een paar 

specifieke karmelitaanse gebruiken / teksten / mogelijk liederen binnen de eucharistie 

inbrengen. Hoe precies zullen we werkende weg gaan uitvinden.  

 

Speling lezen (3): zaterdag 26 februari 2022 

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 “Verinnerlijking”.  

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  

 
Gepland in de maand maart 2022  

onder voorbehoud van de maatregelen in maart rondom Corona: 

Dinsdag 8 maart  : Oecumenische bijbelcursus 

Woensdag 16 maart : Eliaviering 

Dinsdag 22 maart : Toekomst zien in de kerk Leo Fijen 

Zaterdag 26 maart : Creatieve meditatie 
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Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma 

Er is in beginsel elke vrijdagochtend om half 10 een Eucharistieviering in de kerkzaal van 

de Verrezen Christuskerk.  

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. 

 

 

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/ 
 

 

 

 

 

Wie is Titus Brandsma van wie verwacht wordt dat hij binnenkort heilig 
verklaard wordt? 
 

Hij werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegoclooster; een gehucht in 

Friesland nabij Bolsward. Titus, koos hij later als kloosternaam. 

 

Titus Brandsma was een veelzijdig man. Niet alleen pater Karmeliet, maar ook één van de 

eerste hoogleraren Wijsbegeerte en rector aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een 

toonaangevend persoon in de herontdekking van de Nederlandse mystiek, zelf mysticus 

en een ondergewaardeerde theologische hoogvlieger. Niet in het laatst werd hij ook 

bekend als verzetsheld. 

http://www.katholiekdrechtsteden.nl/
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Titus Brandsma schreef zelf voor de krant, was geestelijk adviseur van de Katholieke 

Journalistenvereniging en was voorstander van het vrije woord. Niet vreemd dat er ook in 

de hedendaagse media vaak aandacht is voor Titus Brandsma. De zalige Titus Brandsma 

(1881–1942) is een van de meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse wereld.  

 

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. Deze 

diesrede over “het Godsbegrip”, voor de Katholieke Universiteit Nijmegen, deed veel stof 

opwaaien. De tekst is (ook) nu nog zeer relevant: 

 

‘Onder de vele vragen die ik mijzelf stel, houdt wel geen mij meer bezig dan het raadsel, 

dat de zich ontwikkelende mens, prat en fier op zijn vooruitgang, zich in zo grote getale 

afkeert van God. Ontstellend is het, dat wij in onze tijd van zo grote vooruitgang op 

allerlei gebied staan voor een, als een besmettelijke ziekte voortwoekerende godsontering 

en godsontkenning. Hoe is het godsbeeld zo verduisterd, dat zovelen er niet meer door 

getroffen worden? Is daar tekort alleen aan hun zijde? Of wordt er iets van ons gevraagd 

om het weer in helderder licht te doen stralen over de wereld en mogen wij de hoop 

hebben, dat een studie van het godsbegrip deze grootste aller noden tenminste lenigen 

zal?’ 

 

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 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. 

 

 
Ook in de komende Kringbrieven zullen we steeds aandacht besteden aan het 

leven en schrijven van Titus Brandsma. 

 
 

 
 
 

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 

 

 

https://www.karmel.nl/wp-content/uploads/2018/02/diesredenederlands.pdf
https://www.karmel.nl/wp-content/uploads/2018/02/mijn_cel_-_dagorde_van_een_gevangene.pdf
http://www.karmelcentra.nl/dordrecht

