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Aan karmelbelangstellenden,
Beste lezer,
In de Kringbrief van april meldden wij al dat de in mei geplande activiteiten van ons
bezinningsprogramma niet door zouden gaan. Ook de Eliaviering in juni zal geen doorgang
kunnen vinden. .
Gezien de onzekerheden rond de corona-maatregelen moeten we er ernstig rekening mee
houden dat ook het Karmelfeest op 15 juli en mogelijk zelfs ook de meditatieve busreis
niet zullen kunnen doorgaan. We gaan nog een onzekere tijd tegemoet en weten niet hoe
lang dat zal gaan duren. We proberen om met elkaar verbonden te blijven door wekelijks
een mooie, door Gabrielle Vermeulen gemaakte, bezinning rond te sturen. We krijgen
daar regelmatig dankbare en mooie reacties op. Maar ook door elkaar te bellen en te
informeren hoe het gaat, kan de onderlinge band versterken. Daarnaast blijven wij
verbonden met de andere Centra voor Spiritualiteit. Zo ontvangen wij van Karmel Twente
wekelijks hun nieuwsbrief, van Titus Brandsma Memorial de wekelijkse evangelielezing
met acclamatie en “een teken van leven” en van Aalsmeer en Boxmeer een maandelijkse
nieuwsbrief. Zo blijven we enigszins met elkaar verbonden in deze voor iedereen zo
vervelende tijd.
Verder houden wij u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen van de activiteiten
van Karmelkring Elia.

De verdere programmering
Vanwege de corona-problematiek weten we op dit moment niet hoe ons
bezinningsprogramma en de uitvoering ervan in de nabije toekomst gaan verlopen.
Ondanks die onzekerheid zijn we toch aan de slag gegaan met het voorbereiden van het
programma voor het nieuwe seizoen. We denken erover om de vervallen
bezinningsbijeenkomsten van april en mei, opnieuw op te nemen in het nieuwe
programma. Ook hebben we al een avond gepland op de sterfdag van Henri Nouwen op
21 september, als vervolg op de geslaagde avond in januari. De spreker is dan Marinus
van de Berg en het onderwerp “zorg”.
Als thema voor het volgende seizoen van de Centra voor Spiritualiteit / Karmelkring Elia is
gekozen voor: ”SamenLeven”. Over de voortgang daarvan zullen wij u in de volgende
Kringbrief nader informeren.
Gedachteniskapel Titus Brandsma
De locatieraad van de Verrezen Christuskerk heeft in overleg met pastoor Tjeerd Visser
besloten om voorlopig en tijdelijk de Gedachteniskapel Titus Brandsma open te stellen. De
openstelling geldt voor de 5 vrijdagochtenden van 10:00 uur tot 12:00 uur in mei. De
eerste openstelling is dus op 1 mei aanstaande. Uiteraard houden we regels als afstand in
acht.

Onze broeders en zusters Karmelieten en corona
Na het overlijden van Edgar Koning O. Carm. zijn ook Ferdinand van der Heijden O.
Carm., Zuster Mariet Bloeme O. Carm. en zuster Gerarda Jongen O. Carm. overleden.
Deze week nog overleed Theo Lamers O. Carm.: hij wordt 1 mei begraven.
Prior Jan Brouns O. Carm. is heel voorzichtig herstellende, evenals Tjalling van Balen O.
Carm. Voor zover ons nu bekend zijn er geen zieken in Boxmeer en Nijmegen en zijn er
een paar voorzichtig aan de beterende hand in Zenderen.
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/
Voor eind april ontvingen we het onderstaande kettinggebed verzorgt door co-provinciaal
Ben Wolbers.

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

