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Aan karmelbelangstellenden, 

 
Beste lezer, 

De kringbrief voor de maand juli kan kort zijn. Ons bezinningsprogramma voor het 

seizoen 2018-2019 is afgelopen. We mogen terugkijken op een geslaagd seizoen. Voor 

velen van u staat nu de vakantie voor de deur of u bent wellicht al op vakantie (geweest).  

 

Karmelkring Elia Dordrecht viert het Karmelfeest tijdens de gebruikelijke samenkomst op  

de derde woensdag van de maand: 17 juli a.s. Bij dit Karmelfeest staat elkaar ontmoeten, 

samen eten en samen vieren centraal. Iedereen die het gedachtegoed van de Karmel een 

warm hart toedraagt of daarin is geïnteresseerd, is welkom. 
 

De ervaring leert dat het druk kan zijn op deze middag en avond. Dus meld uw komst 

even via de e-mail in verband met de catering en het doorgeven van eventuele 

wijzigingen. Voor meer details: zie verderop in deze Kringbrief. 

 

 

Mededelingen vanuit het bestuur: 
 

Het nieuwe bezinningsaanbod van de Karmelkring Elia: 

Het nieuwe programma voor het seizoen 2019-2020 is gereed. Het programma ligt nu bij 

de drukker voor de brochure. Op het Karmelfeest zullen wij u daarom de nieuwe brochure 

aanbieden.  

Het nieuwe programma kunt u binnenkort 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 uiteraard ook te downloaden van de website.  

 

De meditatieve busreis komt dit jaar te vervallen 

Onze parochie organiseerde al meermaals een bus voor de bedevaart naar Den Brielle. 

Dit jaar is dat initiatief weer goed opgepakt. Ons eigen idee om naar dezelfde stad een 

meditatieve busreis te organiseren komt neer op teveel van het goede en hetzelfde. 

Daarom laten we dit jaar de busreis achterwege. Het wordt elk jaar lastiger om binnen 

een straal van 100 kilometer een passend reisdoel te vinden. Uw ideeën voor volgend 

jaar zijn van harte welkom.  

We bevelen iedereen de busreis op 6 juli van de parochie zelf aan.  

 

Data bijeenkomsten Karmel West:  

Volgende bijeenkomsten van Karmel West zijn op: 7 september in Aalsmeer; 23 

november in Den Haag. Voor nadere informatie en uitnodiging: karmelkringelia@karmel.nl 
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Programma in juli 2019 

 

Karmelfeest: woensdag 17 juli 2019 

Wereldwijd wordt op 16 juli het feest gevierd van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel. 

Karmelkring Elia Dordrecht viert dat tijdens de viering op de derde woensdag van de 

maand: op woensdag 17 juli. Centraal staat elkaar ontmoeten, samen eten en samen 

vieren. (Zie ook de uitnodiging van het bestuur.) 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

16.30  inloop met koffie en thee 

17.00 elkaar ontmoeten  

18.30 samen eten 

19:30 samen vieren: Woord- en Communieviering 

20.30 samen vieren: ontmoeting met een glaasje en een hapje. 

 

Elkaar ontmoeten  

We beginnen het feest met ontmoeting. Daarbij willen wij graag samen nadenken over 

de Karmel en de Karmelspiritualiteit. Wat is het eigene van de Karmel? Wat trekt je aan 

in de spiritualiteit van de Karmel? Wat brengt de Karmel jou? Wat maakt dat je je thuis 

voelt bij de Karmel? Antwoorden op deze vragen zijn vaak niet zo eenvoudig te geven. 

We voelen het wel, maar hoe verwoord je dat? 

 

Samen vieren  

Belangrijk onderdeel van het Karmelfeest is het samen vieren in de Gedachteniskapel 

Titus Brandsma. Dit jaar hebben we Anne-Marie Bos O.Carm. (Co-Provinciaal) gevraagd 

en bereid gevonden om voor te gaan in een Woord- en Communieviering. Ons bestuurslid 

Gaby Vermeulen (geestelijk verzorger in De Merwelanden) zal mee voorgaan. 

 

Na afloop van de woord- en communieviering is er volop gelegenheid elkaar te 

ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. Graag hopen we elkaar te 

ontmoeten op 17 juli.  

 

Locaties:  Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht   

    Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht 

Bijdrage:  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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