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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

 

Op vrijdag 26 augustus hebben we met 35 mensen een 

indrukwekkende, mooie en gezellige busreis gemaakt. We 

zijn die dag begonnen in de Gedachteniskapel Titus 

Brandsma met een mooie Karmelitaanse 

eucharistieviering, waarna we met de bus naar 

Scheveningen zijn vertrokken om een bezoek te brengen 

aan het nationaal monument “Hotel Oranje”: de 

gevangenis waar ook Titus Brandsma in 1942 enige 

maanden heeft moeten doorbrengen in gevangenschap. 

We werden ontvangen met koffie of thee en een punt 

appeltaart. Na een introductie van de directeur, Anke van 

der Laan, werd een documentaire vertoond van het 

nationaal monument. Vervolgens kreeg eenieder een 

audioguide en kon men in eigen tempo het monument 

verder bekijken. Het was voor velen een emotionele en 

indrukwekkende rondgang.  

 

Vervolgens brachten we een bezoek aan de “Church of our Saviour” in Den Haag, waar we 

de lunch gebruikten. Er waren 2 heerlijke soepen door de Karmelkring meegebracht en 

iedereen had voor zichzelf een boterham mee. Er was volop gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en bij te praten. Als extra hebben we een rondleiding van de pastoor, Sjaak de 

Boer, door de prachtige kerk gehad. Na de lunch brachten we een bezoek aan het 

bezoekerscentrum van het Vredespaleis in Den Haag. Via de audioguide kon ieder weer 

zijn gewenste informatie ontvangen. Na het nuttigen van een drankje op het terras van 

een Haags café keerden weer naar Dordrecht terug. We hebben het zeer getroffen met 

het weer en kijken terug op een geslaagde busreis. 

 

 

 



 

 

Deze maand hebben we naast de beide vieringen een lezing gegeven door Sanny Bruijns 

met als titel: “Innerlijke weerbaarheid in tijden van crisis”. 

Weet u welkom op deze bijeenkomsten. 

 

Als u nog op vakantie bent of gaat, wensen wij u fijne en gezellige dagen toe: een goede 

reis en een behouden terugkomst. 

 

 

Programma activiteiten van de maand september 2022  

 

 

“Innerlijke weerbaarheid in tijden van crisis”: donderdag 15 september  

In deze lezing zal drs. Sanny Bruijns O.Carm. professor Titus Brandsma (1881- 

1942) presenteren als een voorbeeld van innerlijke weerbaarheid in tijden van crisis. 

We kunnen wel zeggen dat we in de 21e eeuw in tijden van crisis leven. In alle tijden 

vinden we crisissen, maar vandaag de dag zijn ze heel complex. 

In de eerste plaats is er een serieuze klimaatcrisis. Verder hebben we een financiële crisis 

doorgemaakt en voelen we nog steeds de effecten ervan. En dan worstelen we in heel 

Europa met de vluchtelingencrisis. Als christenen zitten we ook midden in een crisis van 

de kerk in een geseculariseerde wereld. Je kunt zeggen dat we geconfronteerd worden 

met een identiteitscrisis op persoonlijk, nationaal en internationaal vlak en dat dit velen 

van ons tot in hun diepste kern treft. Hoe leven we in zulke crisistijden? Hoe blijven 

gefocust op en geworteld in wat waar is? Hoe bewaren we ons evenwicht?   

Laten we kijken naar Titus Brandsma, naar zijn innerlijke overtuigingen en zijn sociale 

bewogenheid. Hij kan voor ons een bron van inspiratie zijn. 

 

Spreker   : Sanny Bruijns O. Carm.  

Tijd   : 19:30 – 21:30 uur  

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

Bijdrage`   : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 
Eliaviering: woensdag 21 september  

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” 

Voorbereider : Gaby Vermeulen 

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 

 

Theresia van Ávila, onze patroonheilige: dinsdag 27 september  

In het kader van de geloofsverdieping van de parochie komt dr. Kitty Bouwman spreken 

over de mystiek van Theresia van Ávila. Theresia wordt gerekend tot een van de grootste 

mystici van onze kerk en haar geschriften worden nog steeds gelezen. Wat dreef deze 

bijzondere vrouw en wat maakt haar werk zo interessant voor ons vandaag? 

 

Tijd  : 20:00–22:00 uur   

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

 

Karmelitaanse eucharistieviering: vrijdag 30 september  

In samenwerking met het pastoraalteam verzorgt de Karmelkring Elia de 

Eucharistievieringen op de laatste vrijdag van de maand in de Gedachteniskapel Titus 

Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht.  Deze Karmelitaanse vieringen, worden 

voorgegaan door parochievicaris Sander Verschuur en kenmerken zich onder andere door  
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het openingsgebed, de beurtlezingen, het zingen van karmelliederen en momenten van 

stilte. Aansluitend is er voor iedereen koffie en thee in de parochiezaal.  

 

 

Magazine “Titus Brandsma: Heilige van de lage landen” 

In het kader van de heiligverklaring van Titus Brandsma hebben de Nederlandse 

bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie gezamenlijk dit magazine uitgegeven. 

We hebben een aantal magazines aangeschaft. Deze magazines bieden we tegen de 

kostprijs van € 1,00 te koop aan in de Gedachteniskapel na afloop van de Elia- en 

Karmelvieringen.  

 

 

Karmel West: zaterdag 1 oktober 

De bijeenkomsten in het kader van Karmel West zijn lange tijd niet doorgegaan. Dit werd 

met name veroorzaakt door het (steeds weer terugkerende) Corona-virus. 

Het virus is niet helemaal weg en zal ook wel weer eens zijn kop opsteken, maar door de 

vaccinaties zijn we vooralsnog redelijk beschermd. De omstandigheden zijn dusdanig dat 

het verantwoord lijkt om op 1 oktober elkaar in Dordrecht weer te ontmoeten.  

 

 

Nieuw boek van Huub Welzen: “Als de horizon”  

Deze zomer is het boek ‘Als de horizon’ verschenen met 75 Bijbelse meditaties 

geschreven door Huub Welzen o.carm. Samenvatting:  

Teksten komen tot leven als ze worden gelezen. Herhaalde en intensieve lezing levert 

vaak een nieuwe betekenissen op. Dat geldt niet alleen voor hedendaagse teksten, maar 

ook voor oude teksten. In ‘Als de horizon’ worden Bijbelse teksten op een exegetisch 

verantwoorde wijze belicht tegen hun eigen historische en literaire achtergrond. Maar 

ook is er veel aandacht voor de hedendaagse lezer. Het boek wil wegen wijzen hoe deze 

teksten hedendaagse mensen kunnen steunen is hun zoektocht naar zin en samenhang. 

De moeilijkheid dat de kloof moet worden overbrugd tussen het milieu waarin de teksten 

zijn ontstaan, en de hedendaagse westerse lezer in een geseculariseerde samenleving 

wordt daarbij niet uit de weg gegaan. De 75 meditaties bieden verrassende 

perspectieven, zeker in samenhang met de bijbehorende foto’s.  

Lees hier alvast een stuk uit het boek:  

 

De liefde van God, eigenlijk alle liefde, denkt out of the box. De liefde denkt niet in 

termen van nut, van inzetbaarheid, rendement of vooruitgang. De liefde denkt ook niet 

in termen van plezier of genoegen. Prediker heeft het al in zijn boek opgeschreven. Dat 

alles is flut en jagen naar wind. Nut, vooruitgang, inzetbaarheid, succes, het kortstondige 

pleziertje: ze mogen er allemaal zijn. Maar dat alles komt niet tegemoet aan ons 

fundamentele verlangen naar het geheim van God, naar het geheim van de andere 

mens, naar het geheim van de schepping. Liefde denkt out of the box. Wat liefde doet is 

liefde wekken. Liefde gaat soms zo ver dat ik alleen nog maar wil wat jij wilt, enkel 

omdat ik van je hou. Liefde denkt out of the box, of meer precies: out of my box.  

 

Bestel het boek hier: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13277  Of via de 

boekhandel. 

 

 

Gebedsketting 

Zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting voor de Karmelfamilie in Nederland 

gestart. De Karmelfamilie wordt gevormd door verschillende geledingen: zusters en 

broeders van de eerste orde, zusters van de tweede orde, Karmelbeweging, 

Gemeenschap van geassocieerden en belangstellenden. 

Het idee achter de gebedsketting is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. 

Elke laatste zaterdag van de maand er een (nieuw) gebed gepubliceerd worden. Deze 

gebeden worden afwisselend gemaakt wordt door iemand uit een van de geledingen. 

De bedoeling is om het gebed elke laatste zaterdag van de maand – op een zelfgekozen 

tijdstip – te bidden. Zo verbinden we ons en vormen we met elkaar een biddende 

gemeenschap. Bid je mee? 
 https://www.karmel.nl/gebedsketting/ 
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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

