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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

In de Kringbrief van februari meldden wij dat we in maart zouden bekijken of we verder 

zouden kunnen gaan met bezinningen en/of de kleine bijeenkomsten.   

Helaas moeten we nu vaststellen dat we nog niet van de beperkingen af zijn. De 

lockdown en de avondklok zijn weer verlengd tot eind maart. Dit houdt in dat we in 

maart alleen een Eliaviering via een Zoom verbinding zullen houden. We hopen dat de 

omstandigheden dan zodanig verbeterd zijn dat we weer activiteiten kunnen realiseren. 

 

 
Terugkijken op een Eliaviering via “Zoom” (24 februari). 

Zoals in de Kringbrief van februari door ons is aangekondigd, hebben we de eerste 

Eliaviering via beeldbellen gehouden. Een nieuwe ervaring. We kunnen terugkijken op 

een mooie viering. Dank aan Gaby Vermeulen en anderen die hieraan bijgedragen 

hebben. Natuurlijk dank aan Berry van Son die een goede regisseur van Zoom is 

gebleken. Ook de aansluitende ontmoeting werd goed ontvangen. 

Natuurlijk hebben we, bij zo’n eerste keer, wel wat leermomentjes ervaren. Heeft u nog 

opmerkingen, adviezen of vragen over de viering via Zoom dan vernemen we dat graag 

via de email of telefoon. We bieden zeker ook aan om mensen te helpen als zij er moeite 

mee hebben om in te loggen / de verbinding tot stand te brengen of andere problemen 

hebben met Zoom. Zo nodig en zo mogelijk kunnen we u thuis helpen. 

Al met al gaan we dus een nieuwe Eliaviering voorbereiden voor 17 maart 2021. De 

eerste keer waren er 13 mensen verbonden. We verwachten dat dit aantal zeker zal 

stijgen. Als u geen link van ons ontvangt en toch een keer de Eliaviering op deze wijze 

wilt bijwonen, laat het ons weten. 

 

 

Eliaviering: woensdag 17 maart 2021 om 19:30 uur 

Op 17 maart is er de tweede Eliaviering via Zoom. 

U bent van harte welkom bij deze 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 en luisteren naar muziek. Tijdens deze viering kunt u een eigen 

voorbede uitspreken; de voorganger zal na iedere voorbede een kaarsje aansteken.  

U krijgt weer tijdig een nieuwe uitnodiging met link om in te kunnen loggen. 

 

Begeleiding : Marijke en Peter Rovers  

Tijden  : viering 19:30–20:00 uur; Zoom beschikbaar om 19:20 uur;  

      

 

 

 

 



 

 

Naamdag van de Heilige Jozef  

We vieren elk jaar op 19 maart het feest van de heilige Jozef.  

 

Gebed tot de heilige Jozef: 

Goede God, U die alles heeft geschapen, 

U heeft de H. Jozef de allereerste zorg voor uw Zoon toevertrouwd. 

Hij heeft Hem geleerd te gehoorzamen en Uw werk te doen. 

U hebt de mensen opgedragen te werken en te bidden. 

Laat ons naar het voorbeeld van de H. Jozef en onder zijn bescherming 

het werk doen dat U van ons verlangt. 

Amen 

 

 

2021: jaar van de Heilige Jozef 

Paus Franciscus heeft 2021 als het jaar van Heilige Jozef uitgeroepen. Paus Franciscus  

herinnerde, tijdens een preek, de kerk aan enkele kwaliteiten van de heilige Jozef: de 

man met een duidelijke en praktische visie, die in staat is zijn werk met precisie en 

vakbekwaamheid te verrichten en die tegelijkertijd, in het mysterie van God doordrong, 

voorbij alles wat hem vertrouwd was of onder zijn controle stond en in wiens 

aanwezigheid hij knielt en aanbidt.  

 

Paus Franciscus reikt een gebed tot de heilige Jozef aan: 

Wees gegroet,  

beschermer van de Verlosser,  

echtgenoot van de Heilige Maagd Maria.  

Aan u vertrouwde God zijn enige Zoon toe;  

in u stelde Maria haar vertrouwen;  

met u werd Christus man. 

Heilige Jozef, toon uzelf ook voor ons een vader  

en leid ons op de weg van het leven.  

Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed 

en bescherm ons tegen elk kwaad.  

Amen. 

 

 

Heilige Jozef: patroon van de Karmel 

De heilige Teresa van Ávila heeft de rijke traditie van verering en toewijding tot de heilige 

Jozef in de Karmel in de breedte uitgediept in het voordeel van de Karmel en de Kerk. 

Teresa van Ávila heeft, meer dan wie ook, de devotie tot Jozef tot een van de elementen 

gemaakt, die de spirituele identiteit van de Karmel kenmerken. 

St. Jozef was zozeer aanwezig in de activiteiten bij de stichtingen van Teresa (elke keer 

als ze op reis ging nam ze een beeld van de heilige Jozef mee), zodat hij bekend werd als 

de “Stichter” van de door Teresa hervormde Karmel. Het heeft haar echt geholpen bij de 

stichting van de hervormde karmelkloosters. Het is zeker dat er naast de traditionele 

figuur van de profeet Elia nu een plaats was voor de heilige Jozef. Dit veroorzaakte enige 

vragen over wie van hen moet worden beschouwd als de belangrijkste patroon en stichter 

naast de heilige Maagd Maria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Openstelling Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma 

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

worden: kijk op de website van onze parochie: 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 

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

