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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

De eerste 150.000 mensen zijn gevaccineerd. Een beginnetje naar licht en meer vrijheid. 

We hopen dat de levering van de vaccins en de vaccinatie van iedereen vlot gaan verlopen 

zodat het virus minder mensen kan besmetten en daarmee hopelijk dan eindelijk onder 

controle kan worden gehouden. Nog een paar maandjes volhouden!  

Pas ondertussen goed op uzelf en de ander: blijf gezond. 

 

Onder de huidige omstandigheden, met de Engelse mutatie van het virus en als gevolg 

daarvan de verlenging van de lockdown en invoering van de avondklok, hebben we 

besloten om al onze voorgenomen activiteiten voor de maand februari niet uit te voeren. 

We zouden het graag anders zien maar het is helaas niet anders. 

Afhankelijk van de informatie over de coronamaatregelen die verwacht wordt op 9 

februari, zullen we besluiten hoe  het verder moeten of kunnen gaan. In de Kringbrief 

van maart zullen we dan vermelden of we verder kunnen gaan met bezinningen en/of de 

kleine bijeenkomsten. Hopelijk kunnen we in april of mei opstarten.  

We houden u op de hoogte. 

 
 
Eliaviering: woensdag 24 februari te volgen via “Zoom” 

 

Als Karmelbetrokkenen missen we de maandelijkse Eliaviering en het elkaar ontmoeten 

voor, tijdens en na de viering in de Titus Brandsmakapel heel erg. We willen proberen 

om daar verandering in te brengen. 

 

Voor 24 februari, een week na Aswoensdag, willen we een Eliaviering voorbereiden die 

te volgen is via “beeldbellen” (ZOOM o.g.). Het is ook de bedoeling dat we elkaar na de 

viering virtueel ontmoeten. We hopen dat het ons gaat lukken om dit te regelen. 

 

Enkele dagen voor de viering mailen we u een link door. Als u daarop klikt komt u 

rechtstreeks uit bij de Eliaviering van de Karmelkring. Het werkt heel eenvoudig en is 

volgens ons door iedereen met een tablet, laptop of PC op te starten. We zullen wij u 

tijdig verder informeren. 

 

 

Ter bezinning 

 

Een gedicht over hoop. 

In de corona special nummer 38 van Karmel Twente “Verbonden op afstand” van januari 

2021, samengesteld door Tjalling van Balen O.Carm., was onderstaand gedicht 

opgenomen. Met dank aan Karmel Twente nemen we dit mooie vertaling van het gedicht 

graag over in onze Kringbrief. 

 



 ‘Het kleine meisje hoop’ van Charles Péguy in de vertaling van Frans van Bladel  

 
Het geloof waar ik het meest van hou, 
zegt God, is de hoop. 
Geloof, dat verwondert me niet. 
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig, 

in de zon en de maan en de sterren aan de 
hemel 
en in 't gewemel 
van de vissen in de rivieren, 
en in alle dieren, 
en in het hart van de mens, zegt God, 

dat het diepste is 
en het meest in het kind 
dat het liefste is 

dat ik ooit heb geschapen. 
In alles wat boven en onder is 
ben ik zo luisterrijk aanwezig, 
dat geloven, zegt God, in mijn ogen 

geen wonder is. 
Ook liefde verwondert me niet, zegt God. 
Er is onder de mensen zoveel verdriet, 
soms niet te stelpen, 
dat je toch vanzelf ziet 
hoe ze elkaar moéten helpen. 
 

Ze zouden wel harten van steen 
moeten hebben als ze voor een 
die tekort heeft het brood 

niet uit hun mond zouden sparen. 
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet. 
Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop. 

Daar ben ik van ondersteboven. 
Ze zien toch wat er in de wereld allemaal 
omgaat 
en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat. 
Wat een wonder is er niet voor nodig 
dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als 
overbodig ervaren 

maar met voorzichtige gebaren 
in hun hand en in hun hart bewaren, 
een vlammetje dat keer op keer weer 
wankelt en dreigt neer te slaan 

maar altijd weer weet op te staan, 
en nooit wil doven. 
 
  
Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven. 
Geloof en liefde zijn als vrouwen. 

Hoop is een heel klein meisje van niks. 
Zij stapt op tussen de twee vrouwen 
en iedereen denkt: die vrouwen houden 

haar bij de hand, 
die wijzen de weg. 
 
 

Maar daarvan heb ik meer verstand, 
zegt God, ik zeg: 
het is dat kleine meisje hoop 
dat al wat tussen mensen leeft 
hun heen en weer geloop 
licht en richting geeft. 
Want het is dat kleine meisje hoop  

,je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, 
je denkt soms dat het zo onooglijk is  
het is dat kleine meisje hoop 

dat de mensen zien laat, zien soms even, 
wat in het leven mogelijk is. 
Het geloof, zegt God, waar ik het meest van 

hou, 
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop. 
Geloof, dat verwondert me niet. 
Liefde, dat is geen wonder. 
Maar de hoop, dat is haast niet te geloven. 
Ikzelf, zegt God, ik ben er van ondersteboven. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openstelling Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma 

Wilt u weten wanneer de Verrezen Christuskerk en / of de gedachteniskapel opengesteld 

worden: kijk dan op de website van onze parochie: www.katholiekdrechtsteden.nl. 

 

 

 

 

http://www.katholiekdrechtsteden.nl/


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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
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 

https://www.karmel.nl/gebedsketting/
http://www.karmelcentra.nl/dordrecht

