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Aan karmelbelangstellenden, 

 
 
Beste lezer, 

De maatregelen als gevolg van het coronavirus zijn weliswaar versoepeld, maar de 

toekomst blijft onzeker. Zeker nu we horen en lezen dat in de landen in onze omgeving, 

maar ook plaatselijk in Nederland, het corona-virus weer opduikt. Het virus is niet 

weggeweest en het blijft dus oppassen geblazen.  

Vanaf 15 juli zijn we weer gestart met onze maandelijkse Eliaviering (op de derde 

woensdagavond van de maand).  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 de locatieraad en het 

parochiebestuur, voorlopig 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 van onze activiteiten met de maandelijkse Kringbrief.  

Zoals eerder gemeld en voor alle duidelijkheid: de busreis die gepland was op 28 

augustus 2020 gaat, vanwege de corona-maatregelen, niet door! 

 

Karmelfeest 

Op woensdag 15 juli 2020 hebben we het Karmelfeest, het feest van Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel, gevierd. Er hadden zich van te voren 32 mensen aangemeld via de 

website en de e-mail. De aanwezigen luisterden aandachtig naar de woord- en 

gebedsviering die was voorbereid door Gabriëlle en Aad. De muzikale omlijsting werd 

zoals gewoonlijk door Herman verzorgd. Er waren bekende melodieën uitgekozen omdat 

er niet gezongen kon/mocht worden. Er was, ondanks de corona maatregelen, een goede 

sfeer tijdens de viering. Na afloop van de inspirerende viering was er gezellige ontmoeting 

op het kerkplein. Uiteraard kon ook iedereen weer genieten van een hapje en  een 

drankje. Het weer was ons welgezind: het begon pas te regenen toen we de spullen 

gingen opruimen. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten en te spreken: velen hadden 

er naar uitgekeken. 

 

 

Programma 

 

 

Eliaviering: woensdag 19 augustus. 

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond 

een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst. We gebruiken meestal een tekst uit de 

Regel van de Karmel als basis. 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. 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 / toegestaan is.  



Van te voren aanmelden op: karmelkringelia@karmel.nl 

 

Begeleiding : Arno Aardoom en Berry van Son 

Tijden  : viering 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. 

 

Reminder vooraankondiging:  

Sterfdag Henri Nouwen op 21 september 2020 

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

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

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

tweede 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. Het belooft een mooie en inspirerende lezing te 

worden. 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, 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 email: karmelkringelia@karmel.nl of bij de 

secretaris, telefoon: 06 24154406. 

 

Gedachteniskapel Titus Brandsma  

In augustus is de Gedachteniskapel Titus Brandsma opengesteld op de vrijdagochtenden 

(van 10 tot 12 uur) als er die ochtend geen viering in de Verrezen Christuskerk zelf is (1e 

en 3e vrijdag van de maand). De kapel is dus opengesteld op de vrijdagen 14 en 28 

augustus.  
 

Wekelijkse bezinningen 

Vanaf begin april tot half juli, in de corona-tijd, heeft Gabriëlle Vermeulen mooie 

bezinningen verzorgd voor onze Karmelkring Elia. Uit de reacties, via de mail en 

mondeling, weten we dat deze zeer gewaardeerd werden. We zullen ze missen, maar 

inmiddels kunnen we elkaar weer ontmoeten en spreken na de Eliavieringen en na de 

vieringen van de Theresia van Ávila parochie. Gabriëlle: mede namens onze lezers / 

Karmelbelangstellenden hartelijke dank. 

 

 

Vanuit de Karmel 

 

De vorige Kringbrief meldden wij over de gezondheid van Jan Brouns en Jos Boermans. 

Met beide gaat het langzaam goed. Jan moet wel meer longcapaciteit opbouwen. 

Jos begint langzaam te herstellen van de chemokuur en de bestraling. Over een paar 

maanden wordt gekeken of hij nog geopereerd moet worden. Maar het gaat beter. 

 

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/   
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Wens  

Komt er echt nog een 2de golf corona? 

Blijf alert, 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 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht

