083 ● 2018-07-01
Aan karmelbelangstellenden,
Beste lezer,
De kringbrief voor de maand juli kan kort zijn. Ons bezinningsprogramma voor het
seizoen 2017-2018 is nagenoeg afgelopen. We mogen terugkijken op een geslaagd
seizoen met als een van de hoogtepunten de activiteiten rond het 12,5 jarig jubileum van
de Titus Brandsma Gedachteniskapel. Voor velen van u staat nu de vakantie voor de deur
of bent u wellicht al op vakantie (geweest).
Deze maand vieren we op 18 juli het Karmelfeest. Inmiddels is dit feest voor velen een
vaste traditie geworden. We nodigen u allen van harte uit om dit feest mee te vieren.
Vorig jaar hebben we voorafgaand aan de viering met u teruggeblikt maar vooral ook
vooruitgekeken naar het reilen en zeilen van de Karmelkring Elia. Ook deze keer willen
we dat weer doen.
De ervaring leert dat het druk kan zijn op deze avond. Dus meld uw komst even in
verband met de catering en het doorgeven van eventuele wijzigingen. Aanmelden graag
via de email.

Mededelingen vanuit het bestuur:
Het nieuwe bezinningsaanbod van de Karmelkring Elia:
Het nieuwe programma voor het seizoen 2018-2019 is nu volop in voorbereiding. We
maken nu de laatste definitieve afspraken en gaan er vanuit dat we het programma eind
augustus definitief te hebben. Het is ons streven om tijdens de busreis de nieuwe
brochure aan te bieden.
Zodra het programma gereed is kunt u het vinden op: www.karmelcentra.nl/dordrecht.
De nieuwe brochure verspreiden we vervolgens ook op de verschillende (kerk)locaties en
in de Titus Brandsma Gedachteniskapel. Als u een brochure wilt hebben kunt u deze op
een van de locaties ophalen dan wel aanvragen bij onze secretaris:
karmelkringelia@karmel.nl. De brochure is ook digitaal beschikbaar.
De meditatieve busreis: Oss en het klooster Berne (Heeswijk-Dinther):
Schijf alvast de datum voor de meditatieve busreis in uw agenda. Deze vindt dit jaar
plaats op vrijdag 31 augustus. Hoewel we eerder al Oss bezochten, kunnen we in de
combinatie met Heeswijk-Dinther u weer een mooi programma aanbieden.
In de ochtend zal Leon Teubner, pastoraalwerker van de Karmelparochie in Oss, voor ons
een lezing verzorgen over het leven van Titus in Dachau. We willen in de St Jozefkerk in
Oss aansluitend een korte gebedsviering houden.
In de middag gaan we naar het klooster Berne in Heeswijk-Dinther. Daar krijgen we een
rondleiding. Vrijwilligers van de stichting, die het abdijbier voor Berne verzorgen, geven
deze rondleiding. De rondleiding geeft uitleg over:
 de abdij en haar bierhistorie (film)
 bezoek aan hoptuin, kruidentuin,
 de pandgangen van de abdij met refter, Kapittel en abtengalerij
 de abdijkerk, de boekwinkel
 en als laatste een proeverij van de Berne abdijbier(en)

Hoewel het bier ingang is voor deze rondleiding denken we zo een zinvolle en
inspirerende dag te kunnen aanbieden. Zodra het programma volledig rond is, zullen we
verdere details u zo snel mogelijk bekend maken. U kunt u nu al aanmelden via onze
email: karmelkringelia@karmel.nl
Data bijeenkomsten Karmel West: 22 september in Alsmeer; 24 november.

Programma in juli 2018
Karmelfeest: woensdag 18 juli 2018
Wereldwijd wordt op 16 juli het feest gevierd van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel.
Karmelkring Elia Dordrecht viert dat tijdens de Eliaviering op de derde woensdag van de
maand: op woensdag 18 juli a.s. Centraal staat elkaar ontmoeten, samen eten en samen
vieren.
Het programma ziet er als volgt uit:
16:30 inloop met koffie en thee
17:00 gedachtewisseling
18:30 broodmaaltijd (gezamenlijke maaltijd met soep, broodjes, koffie en thee)
20:00 eucharistieviering
21.00 ontmoeting met een drankje en een hapje
Gedachtewisseling
In de bijeenkomst vorig jaar hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over het
functioneren van onze Karmelkring. Wat gaat er goed en wat zou beter kunnen of anders
moeten. We willen graag met u terugkijken naar het programma van het afgelopen
seizoen en een vooruitblik werpen op het programma van het komende seizoen.
Natuurlijk is er ruimte voor opmerkingen en het doen van suggesties. Mocht u ons graag
vóóraf opmerkingen willen toesturen, doe dat gerust per e-mail. Wij zullen die dan
(zoveel mogelijk) als bespreekpunten meenemen.
Samen vieren
Belangrijk onderdeel van het Karmelfeest is het samen vieren van de eucharistie in de
Gedachteniskapel Titus Brandsma. De karmeliet pater Jos Boermans O. Carm. zal samen
met pastoor Tjeerd Visser voorgaan in deze viering.
Na afloop van de eucharistieviering is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder
het genot van een drankje en een hapje. Graag hopen we elkaar te ontmoeten op 18 juli.
Begeleiding:
Voorgangers:
Tijd:
Locaties:
Bijdrage:

bestuur Karmelkring,
pastoor Tjeerd Visser en Jos Boermans O. Carm.
16:30 – 22:00 uur
Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
vrije gift (na de viering)

De doelstelling van Karmelkring Elia
Zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind 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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