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Aan karmelbelangstellenden, 

 
 
Beste lezer, 

Nu de maatregelen als gevolg van het coronavirus zijn versoepeld, hervatten we weer 

voorzichtig enkele activiteiten! Vanaf juli starten we met onze maandelijkse Eliaviering (op 

de derde woensdagavond van de maand).   

Ook de verschillende cycli van bijeenkomsten, zoals Leerhuis, Speling lezen, 

Oecumenische bijbelcursus, Literatuur & Levensvragen worden, na overleg met de 

deelnemers, vanaf september hervat als dat vanwege de corona-maatregelen mogelijk is.  

Bezinningsbijeenkomsten en vieringen zullen, met toestemming van het parochiebestuur,  

plaatsvinden in de grote kerkzaal van de Verrezen Christuskerk. De overige, kleinere 

samenkomsten, zullen in principe in de parochiezaal gehouden worden.  

We houden iedereen op de hoogte met de maandelijkse Kringbrief.  

 

 

Programma 

 

 

Karmelfeest: 15 juli 2020 

16 juli is de feestdag van 'Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel’. Het verhaal gaat dat op 

die dag in 1251, in het Engelse Cambridge, de karmeliet Sint Simon Stock een 

schouderkleed, het zogenaamde scapulier, van Maria ontving. Sinds 1386 houdt de 

Karmelorde jaarlijks op 16 juli haar karmelfeest.  

 

Karmelkring Elia viert dit feest op 15 juli (de derde woensdag van de maand). We 

beginnen om 19:30 uur; graag aanwezig zijn om 19:15 uur. Omdat de Gedachteniskapel 

Titus Brandsma te klein is, vindt de viering plaats in de grote kerkzaal van de Verrezen 

Christuskerk. Na de viering zullen we, bij redelijk weer, elkaar kort en op gepaste afstand 

op het kerkplein ontmoeten onder genot van een drankje en hapje. We kijken er naar uit.  

Iedereen is van harte welkom. Vanwege de corona-maatregelen is aanmelding verplicht. 

U kunt zich tot uiterlijk 13 juli aanmelden op het e-mailadres van de Karmelkring Elia:  

karmelkringelia@karmel.nl of telefonisch bij onze secretaris (06 24 15 44 06) 

 

Eliavieringen 

Fijn dat we de maandelijkse Eliavieringen weer kunnen hervatten. Natuurlijk iets 

aangepast: we gaan steeds voldoen aan de op die datum geldende maatregelen.  
De eerstvolgende Eliaviering na de viering van het Karmelfeest is op woensdag 19 

augustus. 
Als basis voor de woord- en gebedsdienst gebruiken we een tekst uit de Regel van de 

Karmel. We bidden een beurtgebed, lezen een psalm, we lezen uit het evangelie, we lezen 

uit de regel, doen een bezinning en luisteren naar de muzikale omlijsting door Herman 

van Rooijen. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken; de voorganger 

zal na iedere voorbede een kaarsje aansteken. Per keer zullen we bepalen of na de viering 

ontmoeting met koffie en thee mogelijk is.  

Van te voren aanmelden is verplicht: karmelkringelia@karmel.nl of 06 24 15 44 06. 
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Tijden  : viering (met ontmoeting op het kerkplein): 19:30–20:00 uur;  

     aanwezig zijn om 19:15 uur 

Locatie  : grote kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10; 

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 

 

Vooraankondiging: 

Gedenken sterfdag Henri Nouwen op 21 september 2020 

In januari verzorgden we op de verjaardag van Henri Nouwen, onder andere samen met 

de Henri Nouwen stichting, een lezing geschreven door Prof. Erik Borgman. Een zeer 

geslaagde avond. Op 21 september, de sterfdag van Henri Nouwen, houden we een 2de 

avondlezing. Deze lezing zal worden verzorgd door Marinus van de Berg uit Rotterdam 

met als voorlopige themanaam “Zorg” en vindt plaats in de kerkzaal van de Verrezen 

Christuskerk in Dordrecht. In een volgende Kringbrief zullen nadere details worden 

verstrekt. 

 

Leerhuis, Speling, Oecumenische Bijbelcursus, Literatuur & Levensvragen 

Met de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen vanaf september ook de 

verschillende series van bijeenkomsten, zoals Leerhuis, Speling lezen, Oecumenische 

bijbelcursus, Literatuur & Levensvragen, na overleg met de deelnemers, worden hervat. 

Graag nodigen we geïnteresseerden uit om zich voor één of meerdere series op te geven. 

We komen bijeen in redelijk kleine groepen maar er zijn op ieder onderdeel enkele 

plaatsen beschikbaar. Opgeven graag via de e-mail: karmelkringelia@karmel.nl of bij de 

secretaris Berry van Son. 

 

Gedachteniskapel Titus Brandsma  In juli en augustus zal de kapel geopend zijn op de 

vrijdagen dat er geen viering op vrijdag in de Verrezen Christuskerk plaatsvindt. Dat is 

het geval op de vrijdagen  10, 24 en 31 juli en op 14 en 28 augustus. De kapel is dan 

geopend van 10 tot 12 uur. 

 

 

Vanuit de Karmel 
 
Online: Studieweek Mystiek 

Het Titus Brandsma Instituut heeft een primeur. Dit jaar organiseert het instituut de 

eerste online Studieweek Mystiek 'In de leerschool van Titus Brandsma'. Anne-Marie Bos 

heeft voor de gelegenheid de Studieweek van 2018 over Titus Brandsma bewerkt en 

geschikt gemaakt voor een online Studieweek. Deelname is gratis.  

In de eerste week van juli (6 t/m 10 juli) biedt het Titus Brandsma Instituut dagelijks 

twee colleges aan van ieder 35 à 45 minuten aan. U vindt de colleges op de website van 

het instituut. De colleges kunt u op deze manier in uw eigen tijd en in uw eigen tempo 

volgen. Anne-Marie Bos verzorgt ook drie korte interactieve colleges aan het eind van de 

middag, waarin ingediende vragen behandeld worden. 

Voor verdere informatie en aanmelding zie https://www.titusbrandsmainstituut.nl 

 

Jos Boermans 

Deze week (26) ontvingen wij van Jos Boermans O. Carm. een handgeschreven brief met 

woorden van dank. Hij dankt daarin voor de brieven, kaarten en andere blijken van 

medeleven die hij ontving van mensen uit Dordrecht. Jos is alweer 5 weken bezig aan een 

medisch therapeutische behandeling van zijn slokdarmkanker. Hij is nu ongeveer 

halverwege dit traject. Het proces verloopt volgens Jos heel gunstig. 

Jos maakt, na zijn jarenlang verblijf, o.a. ook als prior, in de communiteit van Dordrecht, 

al weer 10 jaar deel uit van de communiteit in Boxmeer. Jos was initiatiefnemer van het 

centrum voor spiritualiteit. We wensen Jos de komende tijd veel succes en sterkte in zijn 

strijd tegen de slokdarmkanker. 
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Wekelijkse Bezinningen 

Vanaf het begin van de corona crisis worden er wekelijks bezinningen gemaild naar 

belangstellenden van de Karmelkring Elia. Deze bezinningen worden verzorgd door ons 

bestuurslid Gabrielle Vermeulen. Uit de reacties van mensen blijkt dat deze zeer 

inspirerend werken en zeer worden gewaardeerd. Gaby: heel veel dank!  

 

 

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/ 

 

 

 

Wens  

Pas goed op jezelf, houd afstand en ga wel overwogen naar buiten: 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 
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