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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

In nieuwsbrief nummer 136, de laatste van het jaar 2022, vindt u het programma-

aanbod voor de decembermaand. De goedheiligman is weer in het land. Nog een paar 

weekjes en we gaan weer de geboorte van het Christuskind vieren. Dan gaat zeker weer 

een groot licht schijnen. We denken echter in deze donkere dagen ook aan de vele 

ouderen, alleenstaanden en ook aan de jongeren die in hun vrijheid beperkt zijn. 

We hebben in december bijeenkomsten gepland van de “Oecumenische bijbelcursus” en 

”Speling lezen”. Komende maand zijn er uiteraard ook de maandelijkse Eliaviering en de 

Karmelitaanse eucharistieviering.  

Kortom, we hebben in deze drukke komende maand bewust niet zo veel activiteiten: U 

kunt vast wel iets van Uw gading kunnen vinden. Weet u in ieder geval welkom.  

 

 

 

Programma / activiteiten in de maand december 2022  

 

 

 

Speling lezen (2): zaterdag 10 december 

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 2022/3 met het thema “waarheid”.  

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 (3): dinsdag 13 december 

Dit cursusjaar verdiepen we ons in het Boek Handelingen der Apostelen. Het Boek 

Handelingen is het vervolg op het Evangelie van Lukas. Het gaat over de oorsprong van 

de kerk na de dood en verrijzenis van Jezus. Lukas wil zijn tijdgenoten, rond het jaar 80 

bij de les houden. Lees en hoor hoe Jezus zijn leerlingen weer bezig heeft gehouden met 

het Rijk Gods. Bij alle ontwikkelingen en beslissingen wordt de kerk gesteund door de 

Geest van God, die Jezus ook bezielde. Lukas getuigt dat de kerk in principe geleid wordt 

door God. Dat betekent voor hem dat de oorsprong van de kerk de norm wordt voor de 

latere ontwikkelingen. Dat heeft Lukas zelf ook mee gemaakt. Opmerkelijk is wel dat het 

eerste deel voornamelijk over Petrus gaat en het 

tweede deel vooral over Paulus en diens missionaire activiteiten. 

Deze bijeenkomsten zijn met name bedoeld voor alle belangstellenden met een 

oecumenische instelling die zich breder willen oriënteren op de Schrift.  
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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 21 december  

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 : Marijke Rovers 

Tijd  : viering 19:30–20:00 uur; inzingen circa 19:15 uur  

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

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld 

 

Karmelitaanse eucharistieviering: vrijdag 30 december  

In samenwerking met het pastoraal team verzorgt de Karmelkring Elia de 

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

Brandsma. Deze Karmelitaanse vieringen, worden voorgegaan door parochievicaris 

Sander Verschuur en kenmerken zich onder andere door het openingsgebed, de 

beurtlezingen, het zingen van karmelliederen en momenten van stilte. Aansluitend is er 

voor iedereen koffie en thee in de parochiezaal.  

 

Tijd  : 09:30–10:30 uur   

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

 

 

 

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.  

 

 

 

Halen en brengen: 

Wilt u een bezinningsavond, een cursus uit een serie of een Eliaviering bijwonen en heeft 

u geen vervoer? Rijdt u liever niet in het donker? Komt u liever niet alleen? Neem dan 

even contact op met of stuur een mailtje naar de secretaris: karmelkringelia@karmel.nl (of 

een van de bestuursleden). 

We willen dan zorgen dat u wordt opgehaald en gebracht naar de gedachteniskapel Titus 

Brandsma. 

Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we dat graag. 

 

 

 

Gebedsketting 

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. 

Voor elke laatste zaterdag van de maand wordt er een (nieuw) gebed gepubliceerd. Deze 

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

 
 
 
 
 
 

Kerstmis alle dagen 

artikel van H. Titus Brandsma 1922 
 

Is er schooner feest voor het hart, dat Jezus liefheeft, dan het hoogheilig feest van 

Kerstmis, het feest, waarop wij blij herdenken de geboorte van den mensch-geworden 

God, den dag, waarop Hij voor het eerst de armpjes uitstrekte om ons te omhelzen en 

aan zijn H. Hart te drukken om ons te doen gevoelen, hoe warm dat Hartje voor ons 

klopte, hoe snel zijn H. Bloed Hem door de aderen joeg, als wachtend, toen reeds, op het 

tijdstip, waarop Hij het voor ons zou kunnen storten? 

O Goddelijk Kind van Bethlehem, hoe gaarne zou ik willen neerknielen voor uw kribbe, 

hoe gaarne met de herders opstaan om U de eerste hulde en aanbidding te brengen, 

mijn lippen te drukken op Uw handjes en de warmte te voelen, welke Uw H. Bloed aan 

heel uw tenger lichaam schenkt ter openbaring, dat Gij leeft, dat Gij leeft om onder ons 

te zijn de Emanuel, de God met ons, gekomen om ons te verlossen door het offer van 

dat Kostbaar Bloed. 

En toch, dwaas is mijn verlangen. 

Meer dan den herders werd gegeven, is mij ten deel gevallen. 

Voor mij is ‘t Kerstmis alle dagen. 

De Kerstnacht verliest er zijn schoonheid niet om. In den Kerstnacht komt het mij nog 

levendiger voor den geest staan, dat zijn schoonheid niet meer vergaat. In den heiligen 

Kerstnacht, als tot driemaal toe het H. Misoffer wordt opgedragen, niet slechts ter viering 

van de eeuwige geboorte van den Zoon uit den Vader, niet slechts ter viering van de 

geboorte van den[2] kleinen Jezus in den stal van Bethlehems veld, maar ook om zijn 

wedergeboorte te vieren in het hart van de menschen, die dat hart voor Hem 

openstellen, Hem willen ontvangen in zijn H.H. Sacramenten, dan zie ik met meer 
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klaarte, dat het altijd Kerstmis voor mij is, dat, evenals in dien nacht, nog steeds Maria 

de Moeder des Heeren, begeleid door den H. Jozef, rondgaat van huis tot huis, dat wil 

zeggen, van hart tot [82] hart om een plaats te vinden, waar Jezus kan worden 

herboren. 

Zal van mijn hart gezegd kunnen worden, wat tot schande van het volk van Bethlehem 

tot het einde der dagen in het Evangelie zal worden herhaald, dat er bij hen geen plaats 

was voor Jezus, die hun stad tot zijn geboortestede had uitverkoren? [83] 

Laat het land van mijn hart niet gesloten zijn voor Hem, die het wil komen besproeien en 

drenken met het levendmakend water der genade. 

Moge het land van mijn hart den Zaligmaker der wereld aanschouwen en daarboven 

weerklinken het lied ven de Engelen, dat glorie zingt aan God en vrede aan de 

menschen. 

Laat ik opgaan naar de steenen of houten kribbe van het H. Tabernakel om er den 

wedergeboren Jezus, voor mij daar herboren, te aanbidden, mij in zijn armpjes te sluiten 

en te voelen, hoe warm in dat H. Sacrament nog altijd zijn Hart voor mij klopt, hoe in 

zijn H. Lichaam het Bloed nog door de aderen jaagt, zijn Wonden zich openen om het mij 

te doen drinken, het Offer van dat H. Bloed vernieuwd wordt tegelijk met zijn 

verschijning op aarde. 

O wonderbaar geheim, dat herinnering is en werkelijkheid tevens. 

Laat ons met de H. Teresia lachen met hen, die nog zouden willen staan aan Bethlehems 

kribbe. Haar en mijn geloof zegt toch, dat in het H. Sacrament even wezenlijk als daar de 

Godmensch voor mij ligt, wel niet sterfelijk meer, maar toch levend als God en als 

mensch, niet meer komend, om ons te verlossen, maar om ons in de volbrachte 

verlossing te doen deelen, niet meer lijdend om onze liefde te wekken, maar verheerlijkt 

dragend de kenteekenen van dat lijden om onze liefde te bestendigen en nooit meer te 

verliezen. 

Is er schooner feest voor het hart, dat godsvrucht koestert tot Jezus’ H. Kostbaar Bloed, 

dan het hoogheilig feest van Kerstmis? 

Vreugde, driedubbele vreugde moet ons aller hart doen juichen op dezen dag en die 

vreugde moet zoo groot zijn, zoo ons hart vervullen en verruimen, dat het leeg is zonder 

haar, dat wij die vreugde niet meer kunnen ontberen en wij altijd weder gaan naar de 

Kribbe van het Tabernakel om er telken dage ons Kerstmis te vieren, totdat wij het Gloria 

in excelsis hooren waar de kleine Jezus van Bethlehem zijn heerlijkheid ontvouwen zal 

voor hen, die in deemoedig geloof haar omsluiering hebben aanbeden in het Huis des 

Broods te Bethlehem of in het H. Sacrament des Altaars. 

 

Oss: Dr. Titus Brandsma, O. Carm. 

 

 

 

 

 

 

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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