
                                                                                                                                                      

094 ● 2019-05-01 

Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer,  

We hebben de maand mei al weer achter de rug. We gaan op weg naar de 

zomerperiode: veel mensen gaan in juni op vakantie. Dat betekent dat we geen 

activiteiten hebben gepland. In verband met vakanties zal ook de “Zinnige vertellingen” 

van donderdag 13 juni geen doorgang vinden. Woensdag 19 juni, 17 juli (Karmelfeest) 

en 14 augustus zijn er wel Eliavieringen.  

Vanwege de zomervakantie zal de eerstvolgende bezinningsbijeenkomst in september 

zijn. 

Voor diegene die op vakantie gaan: een ontspannen en fijne vakantie; goede reis en 

gezond weer terug. Wie thuis blijft: een fijne tijd met mooi weer. 

 

 
Mededelingen vanuit het bestuur 

 

Data bijeenkomsten Karmel West:  

Volgende bijeenkomsten van Karmel West zijn op: 29 juni in Amstelveen; 7 september 

in Aalsmeer; 23 november in Den Haag. Voor nadere informatie en uitnodiging: 
karmelkringelia@karmel.nl 
  
Voorbereiding bezinningsaanbod 2019-2020:  

De gezamenlijke Centra voor Spiritualiteit van de Karmel hebben voor het seizoen 2019- 

2020 als jaarthema gekozen voor: “Hart voor de Schepping”. Op basis hiervan worden 

een 4- tal inleidingen voorbereid. Het bestuur is verder  bezig met het opstellen van het 

complete bezinningsprogramma voor het komende seizoen. In de volgende Kringbrief 

informeren wij u verder. 

 
 

Programma in  juni 2019: 
 

Eliaviering: woensdag 19 juni 2019        

Maandelijkse viering in Karmelitaanse geest onder een thema. Spiritualiteit in een 

samenspel van muziek en zang, gebed en stilte, lezing en overweging geactualiseerd in 

het gewone dagelijkse leven.  

Vóór de aanvang oefenen we de liederen in. Ook is er gelegenheid om een eigen 

voorbede uit te spreken en daarbij een lichtje aan te steken. Na de viering is er 

ontmoeting met koffie en thee.                  

 

Begeleiding : Gabriëlle Vermeulen 

Tijden  : Viering met ontmoeting: 19:30–20:30 uur; inzingen vanaf 19:10 uur   

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

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 
 

 

Zinnige vertellingen; donderdag 13 juni 2019 

Deze activiteit gaat op 13 juni, in verband met vakanties, niet door !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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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 op elke laatste zaterdag van de maand? U treft het gebed van de 

maand aan op de webpagina https://www.karmel.nl/gebedsketting/ 
 
Het bezinningsaanbod en algemene informatie van de Karmelkring Elia: 

Het programma is digitaal beschikbaar. U kunt algemene informatie en informatie over 

onze activiteiten bekijken op onze website: www.karmelcentra.nl/dordrecht.  

 

 
 
 

 
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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