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Aan karmelbelangstellenden,
Beste lezer,
De kringbrief voor de maand augustus kan, in verband met de vakantietijd, kort zijn. We
kunnen terugkijken op een geslaagd Karmelfeest dat we op woensdag 18 juli met elkaar
vierden.
In augustus zijn er twee activiteiten gepland. Op woensdag 15 augustus is er de
maandelijkse Eliaviering die deze keer in het teken van Maria Tenhemelopneming staat.
Daarnaast organiseert het bestuur van de Karmelkring Elia op 31 augustus weer een
meditatieve busreis. We gaan deze keer naar Oss en Heeswijk, waar we de Abdij van
Berne bezoeken.

Mededelingen vanuit het bestuur
Karmelfeest: woensdag 18 juli 2018
Op woensdag 18 juli vierde de Karmelkring Elia het Karmelfeest. We begonnen met de
evaluatie van de bijeenkomst van vorig jaar. We bespraken de voorstellen en de plannen
die het bestuur naar aanleiding van die bijeenkomst heeft opgesteld.
Daarna volgde een gedachtewisseling waarin we de circa 35 aanwezigen de volgende
vragen hebben voorgelegd:
1. “wat vond je goed het afgelopen seizoen”?
2. “heb je voorstellen / ideeën voor de toekomst”.
Iedereen werd gevraagd om zijn gedachten daarover op te schrijven op een post-it.
Daarna werden de aanwezigen uitgenodigd om te vertellen wat ze opgeschreven hadden
en waarom. Deze actie bracht een levendige discussie teweeg. Vervolgens werden alle
post-its opgehaald.
Alle opgeschreven meningen en ideeën zijn inmiddels in een overzicht verzameld. Dit
levert ons interessante informatie op over wat er leeft onder de Karmel-belangstellenden.
We komen hier zeker nog op terug.
Daarna was er de gezamenlijke maaltijd, soep met broodjes. Na deze maaltijd verhuisden
we naar de Titus Brandsma Gedachteniskapel voor het inzingen van de liederen. Aan de
Eucharistieviering, waarin pastoor Tjeerd Visser met pater Jos Boermans voorgingen,
namen ongeveer 60 personen deel. De overweging van pater Jos Boermans was duidelijk
en nauwkeurig opgebouwd zoals we dat van hem gewend zijn.
Na afloop werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een glaasje en een knabbeltje in de
tuin van de zusters. Het werd een gezellig samenzijn dat om circa 22:00 uur werd
afgesloten.
Het nieuwe bezinningsaanbod van de Karmelkring Elia:
Zodra het programma voor het seizoen 2018-2019 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 te
zijner tijd op een van de locaties ophalen dan wel aanvragen bij onze secretaris:
karmelkringelia@karmel.nl. De brochure is ook digitaal beschikbaar.

Data bijeenkomsten Karmel West:
22 september in Aalsmeer en 24 november in Den Haag.

Programma in augustus 2018
Eliaviering woensdag 15 augustus 2018
Maandelijkse viering in Karmelitaanse geest.
De viering staat in het teken van Maria Tenhemelopneming.
Vóór aanvang (vanaf 19:10 uur) kunnen liederen worden ingeoefend. Ook is er
gelegenheid om een eigen voorbede uit te spreken en daarbij een lichtje aan te steken.
Begeleiding
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Hanny Tiebosch, Marijke Rovers en Aad van Vliet
viering met ontmoeting: 19:30 – 20:30 uur.
Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Meditatieve busreis vrijdag 31 augustus
Voor de vierde maal maken we een meditatieve busreis. De reis gaat dit jaar naar de
Karmelparochie in Oss en naar de Abdij van Berne in Heeswijk.
Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit.
Stipt om half 9 vertrekken we vanaf het kerkplein van de Verrezen Christuskerk met een
touringcar naar Oss. Daar zijn we te gast bij de Titus Brandsmaparochie. Na een kop
koffie of thee zal Leon Teubner, pastoraalwerker van die parochie, een lezing verzorgen
over het leven van Titus in Dachau. Aansluitend is er een korte gebedsviering.
Daarna is het tijd voor de lunch. Er wordt gezorgd voor een kop soep en drinken. Aan de
deelnemers vragen we om zelf een lunchpakket mee te nemen.
Na de lunch vertrekken we naar de Abdij van Berne in Heeswijk. Daar krijgen we een
rondleiding die wordt verzorgd door vrijwilligers van de Stichting Berne Abdijbier. De
rondleiding wordt afgesloten met een bierproeverij. Degenen die geen bier drinken
krijgen iets anders te drinken.
Daarna verzamelen we ons weer voor de terugreis en hopen tegen 6 uur weer bij de
Verrezen-Christuskerk te arriveren.
Iedereen is van harte welkom, maar meld u op tijd aan: liefst vóór 15 augustus!
Dit in verband met de afspraken die we moeten maken met de busmaatschappij en de
abdij. Ook voor de catering en het doorgeven van eventuele wijzigingen in het
programma is een tijdige aanmelding van belang.
Aanmelden bij voorkeur via onze e-mail: karmelkringelia@karmel.nl. Heeft u geen e-mail,
dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij onze secretaris: tel. 078-617 87 87 of
06.24.15.44.06.
De kosten van de busreis bedragen € 30,- per persoon. Betaling bij voorkeur door
overschrijving van dit bedrag vóór 31 augustus naar onze bankrekening:
IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, onder
vermelding van 'busreis Karmelkring'.

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

