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Aan karmelbelangstellenden, 

 
Beste lezer, 
Dat het “bijwonen” van de Eliaviering “via Zoom” zeer gewaardeerd werd, bleek wel uit 
het feit dat in mei wederom werd meegevierd door 22 mensen. Voor de komende tijd zijn 

vanaf 5 juni versoepelingen door het kabinet aangekondigd. We mogen en zullen op 16 
juni weer gaan samenkomen voor de Eliaviering in de kerkzaal van de Verrezen 
Christuskerk. Na een lange periode, waarin we de fysieke ontmoeting hebben moeten 
missen, kijken we hier weer naar uit. Daarnaast zijn we op zoek naar mogelijkheden om 
deze en/of de volgende viering ook te Zoomen of te streamen. We hopen het voor een 
aantal mensen mogelijk te maken om zo doende toch de viering te kunnen volgen. 
Bijvoorbeeld voor hen, die moeilijk kunnen komen vanwege ziekte, gebrek aan vervoer of 
ver weg wonend.  
Onze overige activiteiten schorten we op tot na de vakanties. Het nieuwe programma is in 
voorbereiding. 
 
 
Eliaviering: woensdag 16 juni 2021 
U bent van harte welkom deze Eliaviering mee te vieren. 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.  
 
Thema  : n.t.b. 
Begeleiding : Marijke en Peter Rovers 

Tijd  : viering 19:30–20:00 uur. We verzoeken u om tijdig aanwezig te zijn.  

 
(Als het ons lukt om de viering te Zoomen of te streamen krijgt u tijdig daarover bericht 
met een nieuwe uitnodiging met de liturgie en met een link om in te kunnen loggen.)  
 

 

Herbenoeming bestuursleden 

Overeenkomstig artikel 5 lid 4 van de oprichtingsakte van de Stichting Karmelkring Elia 
Dordrecht, waarin vermeld staat dat een bestuurslid voor een periode van 4 jaar wordt 
benoemd zijn op 13 juni 2021 aftredend:  
De heer A. G. van Vliet, voorzitter en 
Mevrouw W. H. H. Lemmens - De Krijger, bestuurslid. 
Op grond van het bepaalde in de statuten kan de Prior Provinciaal in uitzonderlijke 
situaties een bestuurslid voor een tweede maal herbenoemen. 
Het bestuur van de Nederlandse Karmel heeft bevestigd dat zij met de herbenoeming van 
beide bestuursleden van de Karmelkring, tot maximaal 13 juni 2024, akkoord gaan.  
 
 



 
Zalig verklaring Titus Brandsma 1985 

Naar aanleiding van het artikel over het boek “Zaligverklaring Titus Brandsma” in de 
Kringbrief 117 ontvingen we van Leon Pennings een reactie. Hij heeft nog een 3-tal van 

deze boeken en stelt deze ter beschikking. Heeft u interesse: laat het ons weten. 
         

 

Landelijke ontmoetingsdag Karmelfamilie 
De “werkgroep samenkomst Karmelfamilie” (WSK) bereid voor 9 oktober 2021 een 
landelijke ontmoetingsdag  Karmelfamilie voor. De werkgroep hoopt en verwacht dat het 
aantal besmettingen zodanig laag zal zijn en de maatregelen tegen corona zodanig 
versoepeld zullen zijn  dat er die datum een samenkomen mogelijk is. 
De werkgroep nodigt dan ook vertegenwoordigers van de verschillende geledingen; van 
de eerste orde, van Karmelbeweging en Gemeenschap van geassocieerden, van Karmel 
Noord en Karmel Twente, van de  Karmelkring Elia Dordrecht en San José in Den Haag. 
De werkgroep verzoekt deze datum alvast in de agenda te noteren. 
De samenkomst zal zijn in het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. 
 
 
Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma 
In juni is er in de Verrezen Christuskerk elke zondag om 11:30 uur een viering en ook 
op vrijdag 4 juni om 9:30 uur. Vanwege de corona-maatregelen is het aantal 
deelnemers voorlopig beperkt tot 40 personen. De gedachteniskapel Titus Brandsma 
wordt om die zelfde reden voorlopig niet opengesteld. Zie voor actuele informatie 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/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


Overdenking: uit de toespraak van Huub Welzen Prior Provinciaal ter gelegenheid van 
het afscheid van de Elisaparochie in Almelo op 16 mei 2021. 
 
God doet er toe. 
Het is een verleiding geweest van alle eeuwen dat mensen zelf bepalen hoe God er toe 

doet. Het is nog steeds een verleiding om God naar onze hand te zetten, om in ons 
gebed God voor te schrijven hoe Hij ons tegemoet moet komen. Als Hij ons lijden niet 
weg neemt, keren we ons van Hem af. We vergeten zo gemakkelijk dat God niet in onze 
woorden te vangen is en dat Hij onze menselijke werkelijkheid fundamenteel te boven 
gaat. Het is alle eeuwen door een verleiding geweest om God naar onze hand te zetten. 
We beseffen vaak nauwelijks dat we van God een afgod hebben gemaakt naar ons beeld 
en onze gelijkenis. God doet er toe. 

Maar we bepalen niet zelf hoe God er toe doet. 
 
De afwezigheid van een beeld van God confronteert ons met de onmogelijkheid om de 
onzienlijke uit te beelden, het onzegbare te zeggen, het onvoorstelbare voor te stellen. 
Wij kunnen het geheim dat God is, niet vatten. 
Het is daarom niemands eigendom. 
Het geheim van God is van God alleen. We kunnen alleen maar huiverend tasten. We 

kunnen alleen maar verwijlen bij dit geheim en niet weten 
Alles wat we zeggen over het geheim van God is en is tegelijk niet. 
Daarom is het misschien beter om te zwijgen. 
 
Maar het is ook een feit dat mensen die geraakt zijn door het geheim van God het niet 
kunnen laten om over dit geheim te spreken. Belangrijk is het daarom om naar 
geloofstaal steeds te luisteren als naar de drang om steeds weer opnieuw het onzegbare 
te zeggen, om naar de verbeelding te kijken als naar de poging om steeds weer het 

onzienlijke uit te beelden. Luisteren naar geloofstaal betekent dat je niet luistert naar de 
correctheid van de woorden, maar dat je in en achter de woorden luistert naar de 
bewogenheid van de mens die het niet kan laten zijn geraaktheid uit te dragen. Zijn 
geraaktheid door het geheim van God is alleen verstaanbaar door de mens die in de 
woorden het onzegbare wil horen. 
 
                                      

 
Gebed:            Thomas Merton 
God, we zijn met U verenigd, 
Gij hebt ons verenigd met U. 
Gij hebt ons geleerd dat Gij in ons woont 
als we open zijn voor elkaar. 
Help ons om deze openheid te bewaren 

en er moedig voor te vechten. 
 
 
O God, wanneer we elkaar aanvaarden, 
met heel ons hart, helemaal, 
aanvaarden we U, 
en danken we U, 
en aanbidden we U, 

en beminnen we U met heel ons wezen, 
want ons wezen is in uw Wezen 
en onze geest wortelt in uw geest. 
 
 
Vul ons dan met liefde, 
en laat ons verbonden zijn met liefde 
als we onze eigen wegen gaan, 
verenigd in deze ene Geest 
die U aanwezig stelt in de wereld, 



en die U getuigenis doet afleggen 
van de ultieme werkelijkheid 
die liefde is. 
Liefde heeft overwonnen 
Liefde zegeviert. Amen.                      

 
 
Vlam (herhaling) 
'Vlam' is een nieuw magazine van de Vlaamse Karmelieten. De insteek van dit magazine 
is ‘Een uitnodiging om kennis te maken met de Karmelieten maar ook om zelf stil te 
staan bij wat de essentie is van ons leven.’  Het tijdschrift laat lezers achter de muren 
van kloosters in Gent, Brugge en Antwerpen kijken en ontsluit de spiritualiteit van de 
eeuwenoude Karmel voor een breed publiek.  
Aantal pagina's 120; Uitgever Adveniat i.s.m. Carmelitana. 
Wilt u het blad even doorbladeren? Het blad is na afspraak in te kijken bij Aad van Vliet 
en Berry van Son. Er is nog een mogelijkheid om het magazine bij ons te bestellen tot 6 
juni 2021 voor € 8,00. 
 
 

 
 
 

 
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

