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Aan karmelbelangstellenden,
Beste lezer,
In de maand maart zijn we, bij het realiseren van ons programma, voor het eerst
geconfronteerd met het corona-virus. Het gevolg was dat de lezing “het verre land”, de
Eliaviering en de geloofsverdieping van de parochie niet door konden gaan. Helaas is het
virus hardnekkig en zal nog wel een tijdje ons programma in de war blijven sturen. We
hebben dan ook besloten om onze activiteiten voor de maanden april en mei voorlopig op
te schorten. In de komende tijd zullen we zeker het samenkomen, met name de
waardevolle ontmoetingen na de Eliavieringen, heel erg missen. We houden u uiteraard op
de hoogte via onze Kringbrieven.
Nieuws van het Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Karmelprovincie
Het zijn spannende tijden nu het corona-virus de wereld in zijn greep houdt. Ook binnen
onze Karmelprovincie worden we geraakt. Jan Brouns is ernstig ziek en is dit weekend
opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast is in onze gemeenschap van Zenderen corona
vastgesteld en zijn een aantal broeders ziek. Edgar Koning en Tjalling van Balen zijn
opgenomen in het ziekenhuis en de andere zieken worden binnenshuis verzorgd. Zojuist
ontvangen we bericht dat ook bij Zr. Gerarda Jongen (Sint Anna, Boxmeer) het corona virus is vastgesteld. We hopen en bidden dat zij en alle zieken, met de goede zorg het
virus te boven mogen komen en goed zullen herstellen. Onze grote dank gaat uit naar
degenen die de zorg voor onze zieken op zich hebben genomen en daar veel werk voor
verzetten. Voorlopig zal Jan Brouns niet in staat zijn om zijn taak als provinciaal uit te
voeren. Als dagelijks bestuur proberen we, van huis uit, lopende zaken die niet uitgesteld
kunnen worden, zo goed mogelijk waar te nemen. Ook onze medewerkers van het kantoor
werken zo veel mogelijk door vanuit huis. We wensen ieder in deze situatie veel sterkte
en Gods zegenende aanwezigheid. Samen staan we er voor.
Ben Wolbers Anne-Marie Bos
Laatste nieuws vanuit het Karmelklooster in Zenderen
Vanmorgen bereikte ons het droevige bericht dat Edgar Koning O.Carm. afgelopen nacht
is overleden. Hij was zondag in het ziekenhuis in Almelo opgenomen, omdat zijn
gezondheidstoestand snel achteruitging. Edgar is van grote betekenis geweest voor de
geloofsgemeenschap van de voormalige Titus Brandsma-parochie, waaruit de Karmelkring
Elia is voortgekomen. Daarom zullen wij in een extra Kringbrief speciaal aandacht aan zijn
overlijden besteden.

Vertrouwen op God
Niets is wat het lijkt: het zijn onzekere tijden. Er is veel onduidelijkheid over waar we aan
toe zijn en wat wij kunnen verwachten. Ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op . Ons
leven wordt op zijn kop gezet. Lang dachten we als westerse samenleving dat alles
maakbaar was en we alles in eigen hand konden hebben. Maar nu worden we
geconfronteerd met iets dat we niet in onze greep krijgen, niet kunnen controleren....
"Leven" ziet er daardoor in deze dagen, weken, maanden heel anders uit.
De onzekerheid kan allerlei angsten opwekken. Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe gaat het
verder? Word ik, of mensen die dicht mij staan, straks ook ziek en hoe zal dat aflopen?
Stevenen we af op een economische crisis en hoe zal dat mij dan raken? Etc.
Deze onzekere tijden brengt ons bij de vraag waar ons vertrouwen ten diepste ligt of
beter gezegd: op wie wij ons kunnen vertrouwen. Psalm 27 reikt ons daarover iets aan :
'De Heer is mijn licht en mijn redding. Daarom ben ik voor niemand bang. De Heer is mijn
kracht.'
Verbonden op afstand
In deze tijden kunnen we niet samenkomen zoals we dat gewend zijn. Dit maakt het
lastiger om contact te hebben met je gezin, je kinderen, kleinkinderen, vrienden en
kennissen. Zelfs de kerken zijn voorlopig gesloten. Ook het ontmoeten van jouw
medemensen / -christenen moet op een andere manier. Het is lastiger om er voor iemand
te zijn, te helpen en te troosten. De contacten die je hebt gaan waarschijnlijk ook lastiger,
omdat je niet fysiek bij elkaar bent; je kan niet even een arm om de ander slaan en/of te
knuffelen. Hoe kunnen we in deze situatie in naastenliefde met elkaar verbonden blijven?
Tips die ons daarbij kunnen helpen.
1. Stuur een kaartje naar elkaar
2. Bel een ander even op per telefoon, Skype, WhatsApp of Face-time.
2. Bied, als het mogelijk is, je hulp aan door in briefje in de bus te doen.
3. Misschien kan je extra boodschappen doen voor iemand die de deur niet uit kan
4. Leen je boeken uit of ruil je boeken met een ander
5. Post troostende woorden op Facebook
6. (Maak en) Stuur elkaar mooie gedichten toe
7. Kijk op zondag naar de liturgieviering op TV
8. Doe mee met de Gebedsketting

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? U treft het gebed van de maand aan op de webpagina
https://www.karmel.nl/gebedsketting/

Hieronder een tekst uit de bundel: Achter de voorkant. Korte teksten van Rianne Jongstra,
lid Karmelbeweging, verschenen in het blad "Achter de Karmel"

Dat ons dagelijks leven met het Coronavirus ons dichter brengt bij Aandachtig leven.
Aandachtig leven is ontwaren
wat er eigenlijk al is
Dan blijkt dat op de Gever beschouwend leven bij uitstek
betrokken is op de concrete werkelijkheid
van alledag
waar mensen, in zorgzame aandacht voor elkaar,
het Geheim van het leven ontdekken.
Zo ontmoeten mensen elkaar,
in een geest van vrijheid en ruimte,
staande voor het Gelaat
van de Gever van alle leven
Aandachtig leven: ontmoeting met het leven zelf

Wens
Pas goed op jezelf, houd afstand en blijf zo mogelijk binnen: vermijd in ieder geval de
drukte. Let ook op de ander!
Blijf gezond en alle goeds.

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

