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Aan karmelbelangstellenden, 

 
Beste lezer, 

Als u deze Kringbrief ontvangt hebben we, hopelijk voor u allen, een sfeervol Kerstfeest 

achter de rug. We hebben het roerige oude jaar afgesloten en beginnen aan het nieuwe 

jaar.    

Het bestuur van de stichting Karmelkring Elia wenst u allen alle goeds toe: een liefdevol, 

een vredevol en vooral een gezond nieuw jaar. 

 

Het Corona virus leeft in volle hevigheid voort in deze tijd: we hebben het virus nog 

steeds niet onder controle. Gelukkig schijnt er wel licht aan de horizon: er zijn vanaf 

januari 2021 vaccins beschikbaar en het vaccineren kan en zal in januari starten. Tot en 

met 19 januari hebben we echter nog te maken met een harde lock down. Dit houdt in 

dat we, zoals met de Kerstdagen en de jaarwisseling, te maken hebben met best 

strenge RIVM maatregelen. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven en mogen weinig of 

geen visite ontvangen. Het voorbereiden en realiseren van een programma is daarom 

lastig: veel is onzeker. Maar we gaan er op een andere manier toch een goed, gezond 

en gelukkig nieuwjaar van te maken.  

 

 

 

Programma in januari 2021 

 

Als gevolg van de huidige lockdown laat de Karmelkring Elia in januari alle geplande 

bijeenkomsten vervallen. We zullen u verder informeren zodra de omstandigheden het 

toelaten om onze activiteiten op te starten. 

 

Openstelling gedachteniskapel Titus Brandsma 

In de Verrezen Christuskerk zijn de vieringen vervallen. Wel zal de kerk op de zondagen 

open zijn vanaf 11:00 tot 12:30 uur voor een kaarsje opsteken en persoonlijk gebed. Zie 

voor verdere informatie de nieuwsbrief van de TvÁvila parochie. 

De Gedachteniskapel Titus Brandsma is normaal gesproken opengesteld op die 

vrijdagochtenden (van 10 tot 12 uur) als er geen viering in de Verrezen Christuskerk zelf 

is. Welke dagen de kapel in januari open is, is daarom nog niet bekend. 

 
 

 

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/ 

https://www.karmel.nl/gebedsketting/


 
 
 

 

Belangrijke stap richting heiligverklaring Titus Brandsma 

Op 26 november 2020 erkende een team van medische adviseurs, aangesteld door de 

Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen, vanuit wetenschappelijk oogpunt 

de onverklaarbare aard van de genezing van Pater Michael Driscoll, O. Carm. Deze 

genezing wordt toegeschreven aan de tussenkomst van de zalige Titus Brandsma O. 

Carm. Dit is de eerste, fundamentele fase in het proces dat mogelijk leidt tot een 

heiligverklaring van Titus Brandsma. 

Het is nu wachten op de volgende stappen in het proces: 

 Een speciaal Congres van theologen, die het verband tussen Pater Michael 

Driscoll’s genezing en de devotie tot de zalige Titus Brandsma moeten beoordelen 

en bekrachtigen. Samen met andere theologische aspecten is deze bekrachtiging 

vereist bij een heiligverklaring. 

 Een bijeenkomst van kardinaal- en bisschopsleden van de Congregatie die hun 

oordeel er over moeten geven. 

 En tenslotte, als deze stappen een positief resultaat hebben, zal de prefect van de 

Congregatie de goedkeuring van de Paus vragen. 

Als de Paus zijn goedkeuring geeft, zal hij de datum van een heiligverklaring vaststellen. 

(info Titus Brandsma Instituut) 

 

Het zou fantastisch zijn als dit in het jaar 2021 zou zijn! 

 

 

Wens  

We hopen met u dat de derde golf van het corona-virus na 19 januari zal afnemen en dat 

door het nieuwe vaccin, dat voorzichtig in januari beschikbaar is, het virus 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 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht

