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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

 

Op 18 en 25 februari 2022 zijn de corona maatregelen verder afgebouwd. Na een, voor 

iedereen nare periode van onzekerheid en eenzaamheid of zelfs besmetting ten gevolge 

van het corona virus, kunnen we hopelijk weer naar een (bijna) normale situatie over 

gaan voor wat betreft de uitvoering van onze activiteiten. 

Deze maand hebben we weer een bijeenkomst van de oecumenische bijbelcursus, 

Speling lezen, een creatieve meditatie bijeenkomst op zaterdagochtend en de Eliaviering 

op de derde woensdag van de maand. 

Eindelijk is het dan ook zover dat de meerdere malen uitgestelde lezing door Leo Fijen: 

“Toekomst zien in de Kerk, ook na corona” door kan gaan. 

 

 

 

Bekendmaking heiligverklaring Titus Brandsma: 

Op vrijdag 4 maart a.s. zal Paus Franciscus de datum van de heiligverklaring 

van de zalige Titus Brandsma bekendmaken. 

 

Dat liet het Vaticaan weten in een korte persverklaring. Op die dag om 10.30 uur zal er 

een consistorie worden gehouden, waarbij de heiligverklaring van de Friese karmeliet die 

in Dachau als martelaar stierf, formeel worden bekrachtigd. 

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. 

In deze editie van de Kringbrief nemen we een artikel over Titus op met als thema “God 

en mens”. Lees verder aan het eind van deze Kringbrief.  

 

 

Het programma in maart 2022: 

 
Lezing door Anne-Marie Bos O. Carm. woensdag 2 maart om 15:30 – 17:00 uur 

Met de naderende heiligverklaring van Titus Brandsma wordt er wereldwijd meer en 

meer aandacht aan Titus Brandsma besteed. Het Titus Brandsma Instituut organiseert 

online lezingen over Titus Brandsma.  

Titel lezing 1: Persoonlijke getuigenissen Titus Brandsma 

Titus Brandsma was een van de vele slachtoffers van het nazisme en het daaraan 

verbonden dictatoriaal regime. Na zijn overlijden op 26 juli 1942 in kamp Dachau werd 

zijn lichaam vernietigd. Dit is een voorbeeld van hoe dictatoriale regimes het 

persoonlijke van mensen proberen te vernietigen. De gedachtenis van Titus Brandsma 

bleef echter springlevend. Tot op de dag van vandaag leeft zijn getuigenis voort en 

spreekt hij mensen aan, wereldwijd. Dat laat ook zijn naderende heiligverklaring zien. 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/02/22/0130/00271.html


Aan de hand van divers materiaal uit het leven van Titus Brandsma – zoals foto’s, een 

video-opname, een geluidsopname, maar ook handgeschreven notities en een pagina uit 

zijn agenda – geeft Anne-Marie Bos een inkijk in hoe Titus Brandsma zich als persoon 

liet zien. 

De Karmelkring Elia zal woensdagmiddag a.s. om 15:00 uur inloggen (via Zoom) vanuit 

de gedachteniskapel Titus Brandsma  en de lezing via de beamer en het diascherm 

volgen. Zo kunnen we gezamenlijk de lezing van Anne-Marie over Titus beluisteren. (dat 

is fijner dan alleen). Na afloop is er ruimte om er over na te praten. 

 

 

Speling lezen (3): zaterdag 5 maart 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 2021/4 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  

 
 
Oecumenische bijbelcursus (4): dinsdag 8 maart 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. (12 april en 10 mei) 

 

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 maart 2022 

Op woensdag 16 maart is er de Eliaviering.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 : Gaby Vermeulen  

Tijd  : viering 19:30–20:00 uur: na afloop is er ontmoeting en koffie. 

Locatie  : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht 

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld 

 

Toekomst zien in de Kerk, ook na corona: dinsdag 22 maart om 20:00 uur 

Deze bijeenkomst gaat Leo Fijen in op de vraag hoe we in deze tijd – ook na de corona - 

als lokale kerk gastvrij en uitnodigend kunnen zijn. Hoe stel je de deuren van je eigen 

kerk weer open? En wat kan je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn geweest uit 

te nodigen? Voor corona in 2019 schreef Leo Fijen, samen met Anselm Grün in een 

onderlinge briefwisseling, een boek hierover. Aan de hand van dat boek ‘Toekomst zien in 

de Kerk’ zoemt Leo Fijen in op onderwerpen die in dit verband van belang zijn: willen 

getuigen over je eigen geloof, gastvrijheid voor vluchtelingen, rituelen bij het laatste 

afscheid en zelf kerk zijn met de mensen uit je stad en je dorp. Hij spreekt over de plek 

van jongeren in de kerk, over de betekenis van ouderen voor parochie en gemeente.  Ook 

na deze periode van corona zijn deze aspecten actueel voor ons ieder en kunnen ze 

verschil maken. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Theresia 

van Ávila-parochie. U wordt verzocht om 19:45 uur aanwezig te zijn. Iedereen is van 

harte welkom. 

mailto::%20rvrsmndv@wxs.nl
mailto:karmelkringelia@karmel.nl


 

Begeleiding  : Leo Fijen  

Tijden   : 20:00 – 22:00 uur  

Locatie   : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht 

Bijdrage`   : een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken wordt op prijs  

      gesteld (richtbedrag € 5,00 per persoon) 

 

 

Creatieve meditatie: zaterdag 26 maart 2022 

Meditatie kan op vele manieren en dit jaar onderzoeken we enkele methodes. In 

november deden we met elkaar een stilte meditatie. In februari hebben we ervaren wat 

schrijfmediatie voor ons kan betekenen. Op 26 maart gaan we ervaren wat meditatie aan 

de hand van kleuren en vormen voor ons kan betekenen. 

Deze ochtend is een moment voor jezelf. Voor deze creatieve meditatie heb je geen 

teken- of schilderervaring nodig. Als je een potlood of kwast kunt vasthouden is dit 

voldoende. Het doel van deze meditatie is om al schilderend bij jezelf te komen. 

Deze ochtend gaan we oefenen, net als in een ‘gewone’ meditatie, om onze gedachten 

maar te laten gaan, en vooral te luisteren naar onze eigen diepe innerlijke stem, onze 

intuïtie, ons gevoel, zonder daarover te oordelen. 

Het doel van deze creatieve mediatie is dan ook niet om met een prachtig en perfect 

schilderij thuis te komen. Daar heb je schilderklassen voor. Wat we wel proberen is om 

onze innerlijke levensstroom te laten stromen. 

We beginnen de ochtend met een meditatie om helemaal bij ons zelf te komen. Daarna 

gaan we aan de slag waarbij we ook enkele opdrachten zullen krijgen om op gang te 

komen. 

De begeleiding van deze creatieve meditatie ligt in handen van Meike Beuse-Junge, 

kunstenares en Gabrielle Vermeulen, geestelijk verzorger. 

 

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

Locatie  : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht 

Bijdrage  : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

 

 

 

Gepland in de maand april 2022  

 

Maandag 11 april  : Literatuur en levensvragen 

Dinsdag 12 april  : Oecumenische bijbelcursus 

Woensdag 20 april : Eliaviering 

Dinsdag 26 april  : lezing Eric Borgman 

 

 

 

 

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/ 
 

https://www.karmel.nl/gebedsketting/


 
 
 
 

 
 
 
 
Uit de biografie van Titus Brandsma: God en mens 

 

In Titus’ opvatting kunnen God en mens nooit gescheiden van elkaar worden gedacht. De 

inhoud van zijn diesrede (toespraak van een hoogleraar) in 1932 verraadt dat zijn grote 

zorg vooral uitging naar de Godsrelatie van mensen. Hij zocht een Godsbeeld dat 

tegemoet kon komen aan de behoeften van de mensen van zijn tijd die hij in grote 

aantallen het godsgeloof de rug zag toekeren. Voor Titus Brandsma “een wereldprobleem, 

groter dan dat van de stoffelijke nood”. Tegelijk gaf hij ook een methode om God te 

ontmoeten. Het godsbeeld dat hij in deze rede aan zijn gehoor presenteerde is dat van de 

nabije, levende God: 

 

https://www.karmel.nl/wp-content/uploads/2018/02/diesredenederlands.pdf


“Wat ik dus verdedig en als noodzakelijk voor deze tijd beschouw, is de beschouwing van 

al wat is in zijn afhankelijkheid en zijn voortkomst van God, wiens werk wij daarin moeten 

zien, wiens zijn wij daarin moeten onderscheiden, die wij daarin moeten erkennen en 

aanbidden, allereerst in onszelf. God is daar en Hij openbaart Zich daar aan ons”. 

 

Deze opvattingen leidden bij Titus Brandsma tot een gevoel van nauwe verbondenheid 

met de medemens. De diesrede vervolgt: 

 

“Ontegenzeggelijk haalt het de mens uit zijn isolement en doet het hem zichzelf zien in 

betrekking van afhankelijkheid. Niet slechts verbindt het de mens met God, maar in en 

door en met God ziet de mens zich verenigd en in betrekking met alle andere mensen. 

Hier is een gemeenschap gefundeerd op de innigste vereniging van God met al wat 

bestaat”. 

 

In zijn rede over de Heldhaftigheid had Titus al gezegd: “maar dan zijn alle mensen onze 

broeders, zelfs zij die ons haten en bestrijden”. Het bewustzijn van de inwoning Gods in 

ieder mens moet volgens Titus leiden tot een houding van dienstbaarheid en vrede. Voor 

hem is de religieuze mens een sociale mens. Bidden en helpen kunnen en mogen niet van 

elkaar gescheiden worden. “In duizenden gestalten gaat de onbegrepenheid, de nood van 

menselijk leven door de wereld”. Titus’ oog zag in al die gestalten Gods beeld.  

Het ging pater Titus in de eerste plaats om God en om mensen. In de jaren ’30 was hij 

volgens de biograaf Henk Aukes in Nijmegen de enige priester die werd gezien voor de 

loketten op het gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon. 

 

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 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht

