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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

Ook mei is een drukbezette maand. Er zijn allerlei bijeenkomsten van de Karmelkring. 

Lees hieronder wat er door u niet gemist kan worden.  

De heiligverklaring van Titus Brandsma met de feestelijke Eucharistieviering in de 

Verrezen Christuskerk vormt deze keer wel echt een hoogtepunt voor onze Karmelkring, 

maar zeker ook voor de TvÁ parochie,  

 

Op 26 april was er een leerzame, interessante en inspirerende lezing met als titel: “De 

spiritualiteit van het Katholiek Sociaal Denken” voorgedragen door de bekende 

Nederlandse theoloog Erik Borgman. We hebben de lezing opgenomen en deze is terug te 

zien op: https://www.youtube.com/watch?v=KLl5QJmS6cI  

 

Op de laatste bladzijde hebben we uit het rijke leven van Titus Brandsma het thema “zijn 

onbuigzaam vasthouden aan gelijkwaardigheid” opgenomen.  

 

 

 

Programma activiteiten van de maand mei  

 

 

Oecumenische bijbelcursus (6): dinsdag 10 mei 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 

 

Feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van de heiligverklaring van Titus 

Brandsma: zondag 15 mei 2022 

Op zondagmorgen 15 mei zal Paus Franciscus in Rome de Nederlandse karmeliet Titus 

Brandsma heilig verklaren. Een heel bijzonder moment voor de Nederlandse katholieke 

kerk. 

We zullen de heiligverklaring op 15 mei in onze parochie gedenken met een feestelijke 

Eucharistieviering in de Verrezen Christuskerk: aanvang om 11:30 uur. Aansluitend is een 

mogelijkheid om de heiligverklaring in Rome terug te zien in de gedachteniskapel Titus 

Brandsma via internet, beamer en scherm. We zullen elkaar ontmoeten met koffie/thee en 

een drankje met een hapje in de kapel en bij mooi weer op het kerkplein. We heten graag 

iedereen van harte welkom.  

 
Voorganger : pastor Sander Verschuur 

Locatie:  : Kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10 Dordrecht 

https://www.youtube.com/watch?v=KLl5QJmS6cI


     Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht  

Bijdrage`  : Er zal een collecte gehouden worden  

Tijd  : viering 11:30 uur met na afloop feest in kapel en/of kerkplein; sluiting 

     ca. 15:00 uur 

 
Eliaviering: woensdag 18 mei 2022 

Op woensdag 18 mei is er de Eliaviering. U bent van harte welkom deze Eliaviering mee te 

vieren. Het is een woord- en gebedsdienst. We bidden een beurtgebed en een psalm, we 

lezen uit het evangelie en uit de Karmelregel, doen een bezinning, luisteren naar muziek 

en zingen bijpassende liederen. 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 

 

Thema  : “ntb” 

Voorganger : Marijke en Peter Rovers 

Tijd  : viering 19:30–20:00 uur   

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

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld 

 

Speling lezen (3): zaterdag 21 mei 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 2022/1 met het thema “Identiteit (wie ben ik)”.  

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  

 

Geloofsverdieping Theresia van Ávila parochie: dinsdag 24 mei 2022 

De Kerk wordt ook wel de Bruid van Christus genoemd. Deze beeldspraak is in ons 

gelovige leven en denken naar de achtergrond verdwenen. Een bruid is nog niet 

getrouwd! Dat zegt veel over de liefde. Immers, bruidsliefde is iets anders dan huwelijkse 

liefde. In de bruidsliefde speelt het verlangen een centrale rol. Deze verlangende liefde 

wordt ook wel eros genoemd. Dit werpt een nieuw licht op wat we in ons geloof met liefde 

bedoelen en hoe we ons als Kerk tot Christus verhouden. En aangezien de Kerk de Bruid is 

van Christus, ligt hierin ook een sterk vrouwelijk kerkbeeld verborgen.  

 

Thema  : “de Kerk als de Bruid van Christus” 

Spreker  : Dr. Norbert Schnell, rector priester- en diakenopleiding 

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld 

 

Karmelitaanse eucharistieviering 4de vrijdag van de maand: vrijdag 27 mei 2022 

In overleg met het pastoraal team verzorgt Karmelkring Elia de Eucharistievieringen met 

een karmelitaanse accenten op de 4de vrijdag van de maand. We denken dan onder 

andere aan stiltes, beurtlezingen en enkele vertrouwde karmelliederen.  

 

Voorganger : pastor Sander Verschuur 

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

Tijd  : viering 09:30 uur; na afloop koffie in het parochiezaaltje 

 

 

 

Gepland in de maand juni 2022  

Woensdag 15 juni : Eliaviering 

Vrijdag 24 juni  : Karmelviering (St. Jansfeest) 
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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/ 
 

 
 

 
Deel 4 Wat kan Titus Brandsma betekenen voor onze tijd? 

(Voordracht van Kees Waaijman in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, 

20 september 2014) 

 

Uit het rijke leven van Titus Brandsma zijn vier aandachtsvelden te destilleren: 

1. zijn ijveren voor de vrede 

2. zijn liefde voor het milieu 

3. zijn inzet voor het onderwijs 

4. zijn onbuigzaam vasthouden aan gelijkwaardigheid 

 

De vraag die ons daarbij bezig houdt is: waar komt zijn onvermoeibare inzet uit voort?  

Uit alles blijkt dat het antwoord hierop moet zijn: uit zijn Godsbesef, getoetst in zijn lijden 

en dood. Daarmee wordt Titus een bloedgetuige en heeft hij een onuitwisbare betekenis 

voor de toekomst. 

 

4 Zijn onbuigzaam vasthouden aan gelijkwaardigheid 

 

Titus was tegen iedere vorm van discriminatie. Dit betekent voor hem concreet, dat hij 

een verklaard tegenstander was van: antisemitisme, dat hij in geschrift en metterdaad 

bestreed waar het joodse kinderen op katholieke scholen betrof, de ras-, bloed- en 

bodemmystiek van  het fascisme als verkondiger van het recht van de sterkste. 

 

De wortel van discriminatie is volgens Titus te vinden in (groeps)egoïsme. Dit egoïsme is 

typisch voor tijdgeest, waarover Titus zich verbaast. 

‘Wat leeft er bij velen van onze tijd een andere geest! 

“Wat zal men zich druk maken om een ander?” 

“Laat elk voor zichzelf zorgen.” 

“Het is zijn eigen schuld als hij in de wereld niet vooruitkomt, als hij geen geluk in het 

leven heeft.” 

Wij leven in een wereld waarin men zelfs de liefde veroordeelt en een zwakheid noemt die 

moet worden opgeruimd, waar de mens overheen moet. 

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


“Geen liefde, maar eigen krachtsontwikkeling.” 

“Laat elk zo sterk mogelijk zijn, laat de zwakken ondergaan.” 

 

Man en vrouw, blank en zwart, rijk en arm, docent en student, allen zijn gelijkwaardig. 

Tussen hen dient geen machtsstrijd te bestaan. Het gaat om gelijkwaardigheid. 

Titus veroordeelt niet, maar doet een beroep op de praktijk van het leven zelf die steeds 

weer het hart raakt. Ons hart is onze goddelijke zwakte die tevens onze sterkte is. 

‘De natuur gaat boven de leer.’ 

Laat de theorie de liefde verwerpen en veroordelen, haar een zwakheid noemen, de 

praktijk van het leven zal haar altijd weer een kracht doen zijn, die de harten van de 

mensen overwint en gevangen houdt.’ 

 

 

In de komende Kringbrieven zullen we aan zijn liefde voor het milieu en zijn 

inzet voor het onderwijs aandacht besteden. 

 
 

Uit de provincie: Titus Brandsma Memorial 

Zaterdag jl. verscheen een mooie column in de Volkskrant, geschreven door een 

journalist die vorige week maandag (na sluitingstijd) voor onze kerk stond en graag wat 

meer wilde weten over Titus Brandsma en ons centrum.  

U kunt de column teruglezen op deze website: 

Stijn Buysstraat 11 6512 CJ Nijmegen 

titusbrandsma@karmel.nl www.titusbrandsmamemorial.nl 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-wereld-heeft-meer-titus-brandsma-s-

nodigmaar-die-zijn-dun-gezaaid~bb0913e6/. 

- De website Katholiek Leven maakte een mooi filmpje, met medewerking van Hettie 

Berflo en onze provinciaal Huub Welzen: https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-

videos/titusbrandsma-is-een-grote-inspiratie. 

- Er is een zeer lezenswaardig Titus Brandsma magazine uitgekomen (Titus Brandsma. 

Heilige van de lage landen). Het is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse 

bisdommen en de Karmelorde in Nederland. Het is digitaal te lezen (en te downloaden) 

op: 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/04/2022-01-TitusBrandsma-

Heiligverklaring-low.pdf. 

 

 

 

 

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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