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Aan karmelbelangstellenden, 

 
Beste lezer, 

Het Corona virus hebben we nog steeds niet onder controle. Voorlopig moeten we ons 

nog steeds houden aan een reeks van maatregelen. Echter er schijnt licht aan de 

horizon: een vaccin is in zicht. Ook is de goedheiligman weer in het land. Nog een paar 

weekjes en we gaan weer de geboorte van het Christuskind vieren. Dan gaat zeker weer 

een groot licht schijnen. We denken echter in deze donkere dagen ook aan de vele 

ouderen, alleenstaanden en ook aan de jongeren die in hun vrijheid beperkt zijn. 

In de toch al drukke decembermaand hebben we uitsluitend een Eliaviering op de derde 

woensdag van de maand. De overige activiteiten / bijeenkomsten hebben we in verband 

met het Corona virus laten vervallen. 

U bent weer zeer welkom. Aanmelden graag via de email: karmelkringelia@karmel.nl of 

bij de secretaris, telefoon: 06 24154406. 

 

 

 

Programma in december 

 

Het programma voor de maand januari 2021 zullen we al half december kenbaar 

maken. In december willen we ook proberen een programma voor het voorjaar 2021 te 

maken en dan in deze kringbrief kenbaar maken. 

 

 

Spelinglezen, Oecumenische Bijbelcursus en Leerhuis 

Deze bijeenkomsten starten we weer na de jaarwisseling. 

 

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 nog enkele 

plaatsen beschikbaar. Opgeven graag via de email: karmelkringelia@karmel.nl of bij de 

secretaris, telefoon: 06 24154406. 

 

Literatuur en Levensvragen (1): maandag 14 december 2020  

Als de corona maatregelen m.i.v. 8 december blijven zoals nu,  dan laten we deze 

bijeenkomst gewoon doorgaan. Veranderen/verzwaren de maatregelen dan zullen wij 

contact met de vaste deelnemers opnemen. 

 

In deze bijeenkomst lezen we en bespreken we: “Het zoutpad” van Raynor Winn, 

Uitgeverij Balans 2019, ISBN 978 94 600 3940 9, 318 blz. Ondertitel ‘Over oude wegen 

naar een nieuw begin’.  

Een echtpaar is al 30 jaar bij elkaar als zij abrupt dakloos worden en een week later horen 

dat de man ernstig ziek is. Hoe pak je je leven vol verdriet weer op? 
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Begeleiding  : José ten Berge-de Fraiture  

Tijden   : 13:30 – 15:30 uur  

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

Bijdrage`   : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

Eliaviering: woensdag 16 december 2020 

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

een thema. Het is een woord- en gebedsdienst. We gebruiken 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 Karmelregel, doen een bezinning, luisteren naar de cantors 

(indien toegestaan) en 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.  

Van te voren aanmelden op: karmelkringelia@karmel.nl 

 

Begeleiding : Marijke Rovers 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. 

 

Openstelling gedachteniskapel Titus Brandsma 

De Gedachteniskapel Titus Brandsma is opengesteld op de vrijdagochtenden (van 10 tot 

12 uur) als er die ochtend geen viering in de Verrezen Christuskerk zelf is. In december is 

de kapel opengesteld op de vrijdag 11 december. 
 
Oproep voor aanmelding kapelwachten 

Voor het openstellen van de kapel zijn altijd 2 kapelwachten aanwezig. Door 

omstandigheden is er op dit moment een tekort, waardoor de openstelling van de kapel 

gevaar loopt. Het bestuur van de Karmelkring nodigt de leden van de Karmelkring daarom 

uit om de huidige groep kapelwachten te komen versterken. Voor nadere informatie over 

de taak van kapelwacht of om u belangstelling voor deze functie kenbaar te maken, kunt 

u contact opnemen met Ronny Verstraeten of Peter Bokelaar van de locatieraad van de 

Verrezen Christuskerk: ronny.verstraeten@katholiekdrechtsteden.nl en 

peter.bokelaar@katholiekdrechtsteden.nl. 
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Vanuit de Karmel 

 

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  

We hopen met u dat de nieuwe golf van het corona-virus verder zal afnemen en middels 

het nieuwe vaccin, dat verwacht wordt, onder controle te krijgen is en uitgebannen kan 

worden. 

Houd u aan de regels, blijf alert, houd afstand en ga wel overwogen naar buiten: vermijd 

de drukte. Let ook op de ander! Pleeg eens een belletje naar 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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