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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

Na de Goede Week, Witte Donderdag en Goede Vrijdag, keken we uit naar de opstanding: 

We wensen iedereen een Zalig Pasen. 

 

Het begint een beetje saai te worden om het iedere keer weer over de maatregelen en de 

gevolgen hiervan te hebben.  

We moeten helaas weer vaststellen dat we nog niet van de beperkingen af zijn. Dit houdt 

in dat we ook in april alleen een Eliaviering via een Zoom verbinding zullen houden.  We 

kijken naar het licht en hopen dat de vaccinaties steeds sneller kunnen worden 

uitgevoerd en dat ook de levering van het vaccin vlot zal verlopen. We zullen elke maand 

bekijken of en wat er in de komende maanden aan activiteiten mogelijk zijn. 

 
 

Eliaviering: woensdag 21 april 2021 

Op woensdag 21 april is er een derde Eliaviering via Zoom. 

U bent digitaal 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 en een psalm, we lezen uit het evangelie en 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.  

Een vaste groep van mensen die vaak op Eliavieringen komen, ontvangt al de link.  Als u 

ook belangstelling heeft, meldt u uzelf dan even aan en u krijgt tijdig een nieuwe 

uitnodiging met de liturgie en met een link om in te kunnen loggen. Wees welkom. 

 

Begeleiding : Gabrielle Vermeulen en Berry van Son  

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

 

 

Video Titus Brandsma: “De moed om naar het licht te verlangen” 

 

 

 
 



Op de website van de katholieke kerk in Vlaanderen (kerknet.be) staat een prachtige 

korte video, die een doorkijk geeft op het leven van Titus Brandsma (1881 – 1942): ‘De 

moed om naar het licht te verlangen’  Leer Titus kennen door deze video. 

 

      

Dokkum is de plaats van Bonifatius en Titus Brandsma.  

Vinden nieuwe pelgrims hun weg naar Friesland? 

Een uitzending van zaterdag 3 april 2021: In het programma: ‘Op zoek naar het licht’ 

ontdekt Roderick Vonhögen hoe een martelaar uit de achtste eeuw en een kandidaat-

heilige uit ons recente verleden in Dokkum hun sporen hebben nagelaten: de heilige 

Bonifatius en de zalige Titus Brandsma. Bekijk hier de video via NPOstart. 

 

 

Openstelling Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma 

Vanwege de RIVM maatregelen zijn de kerkruimten niet of beperkt open. 

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

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

 

 

Overdenking: Buigzaam zijn 

Bomen lijken veel steviger te staan dan het wilde riet. Maar als het stormt raken bomen 

ontworteld. Riet buigt mee op de harde wind, blijft stevig in de grond verworteld, en 

veert weer op als de storm is gaan liggen. Als je buigzaam bent ben je krachtig. Als je je 

vastklampt aan je positie, als je niet een beetje heen en weer wilt bewegen met wat 

anderen bedenken of ondernemen, dan loop je het risico dat je afknapt. Buigzaam zijn 

als het riet betekent niet dat je een slapjanus bent. Je kunt best wat meebewegen met de 

geest van de tijd terwijl je tegelijk stevig in de aarde verworteld blijft. Als je de tijdgeest 

zonder humor en met starre meningen te lijf gaat loop je erop stuk en word je een 

verbitterd mens. Wees maar buigzaam, en toch stevig verworteld. 

 
De tekst is uit "Brood voor Onderweg" 
Henri Nouwen - copyright Lannoo - vertaling Maria ter Steeg 

 

 

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.youtube.com/watch?v=EhiK3zpDSz4
https://www.npostart.nl/roderick-zoekt-licht/03-04-2021/KN_1725123
http://www.katholiekdrechtsteden.nl/
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.karmelcentra.nl/dordrecht

