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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

Het is alweer augustus. De scholen hebben vakantie en de zomer is al halverwege. Wij 

hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad of nog gaat hebben. Nieuwe energie opdoen, 

hoofd leegmaken en genieten van de vrije tijd. En blijf gezond! 

In de afgelopen maand juli hebben we alleen een woord- en gebedsviering ter gelegenheid 

van het Karmelfeest gevierd. De overige activiteiten liggen vanwege de pandemie en de 

vakantieperiode stil.  

Onze bedoeling is om het “Speling lezen” de “Oecumenische bijbelcursus” en het 

“Literatuur en levensvragen” weer op te starten in september/oktober. Op 21 september 

is er de Henri Nouwenlezing in de Wilhelminakerk, in oktober de inleiding door Leo Feijen. 

We houden u van dit alles op de hoogte via de Kringbrieven.  

 

 

 
Karmelfeest geslaagd 

Op woensdag 21 juli vierde Karmelkring Elia het Karmelfeest met een woord- en 

gebedsviering in de kerkzaal van de Verrezen Christus. De viering kon, dankzij de inzet 

van Anno Mulder en Berry van Son, ook thuis via Zoom worden “bijgewoond”. Een 

geslaagde realisatie nadat we al eerder vieringen alleen via Zoom hadden uitgeprobeerd. 

De bijzondere en ook feestelijke viering was met name uitstekend voorbereid en verzorgd 

door Corine Mulder. De muzikale omlijsting werd zoals altijd verzorgd door Herman van 

Rooijen achter de piano en een drietal cantors. Voor deze gelegenheid heeft Corine voor 

iedereen een scapulier gemaakt en aan het eind van de viering aan de aanwezigen 

uitgereikt. Deze scapuliers zijn eerder in de maand door Jos Boermans O. Carm. in 

Boxmeer gezegend. Het was een mooie warme avond en na de viering was er een gezellig 

samenzijn op het kerkplein met een drankje en een hapje.  
 
 
Eliaviering: woensdag 18 augustus 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 en de cantors. Tijdens deze viering kunt u een eigen 

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

 

Thema  : Onvoorwaardelijk geloven 

Begeleiding : Arno Aardoom en Berry van Son 

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

Locatie  : grote kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10 

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 

 

De viering zal ook via Zoom te volgen zijn: u krijgt daartoe tijdig een uitnodiging met het 

liturgieboekje en met een link om in te kunnen loggen.  

 



 

Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma 

In augustus is er in de Verrezen Christuskerk elke zondag om 11:30 uur een 

Eucharistieviering en ook op vrijdag 6 augustus om 9:30 uur. Vanwege de corona-

maatregelen is het aantal deelnemers voorlopig beperkt tot 70 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. 

 

 

 

Jaarverslag 2020 

In de bestuursvergadering van juli is het jaarverslag 2020 van de Karmelkring Elia 

Dordrecht vastgesteld en goedgekeurd. Het verslag is verzonden naar het algemeen 

bestuur dan de Nederlandse Karmelprovincie en naar het secretariaat van de TvÁ-

parochie. Het verslag is voor belangstellenden in te zien en te downloaden op onze 

website: https://karmelcentra.nl/dordrecht/ 

 

 

 

Goedkeuring jaarrekening 2020 en begroting 2021 

In het 2 jaarlijks overleg met het dagelijks bestuur van de Nederlandse Karmelprovincie 

Is door het DB de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 goedgekeurd. 

 

 

 

Meditatieve busreis 

Het bestuur van de Karmelkring organiseerde al een aantal jaren in augustus een 

meditatieve busreis. Door omstandigheden is de busreis de laatste jaren niet 

gerealiseerd vanwege het ontstaan van de corona pandemie. Lange tijd hadden we 

gepland om dit jaar weer eens op reis te gaan. Maar een busreis met de maatregel van 

1,5 meter afstand houden en mondkapjes in de bus zien we als een te grote beperking. 

Helaas zal hij dus ook dit jaar niet doorgaan. 

 

 

 

Voor belangstellende van Karmel West 

Het Jaarprogramma 2021-2022 van het Vormingshuis in Boxmeer is bekend.  

Opgaven lopen niet via het secretariaat van de provincie, maar via het vormingshuis:  

vormingshuis@karmel.nl. Het programma vindt u onder onderstaande link: 

https://www.karmel.nl/bezinningsprogramma/ 

Samenkomst Karmel West 

Peiling onder de belangstellenden van Karmel West heeft uitgewezen dat men een 

samenkomst in september nog te vroeg vindt vanwege het Corona virus. Voorlopig gaan 

we ons richten op een samenkomst in november van dit jaar. 

 

 

 

Landelijke ontmoetingsdag Karmelfamilie 

De “werkgroep samenkomst Karmelfamilie” (WSK) bereidt voor 9 oktober 2021 een 

landelijke ontmoetingsdag  Karmelfamilie voor. 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 samenkomst zal plaatsvinden in het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. 
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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, vindt 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 
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