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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

Met de Kringbrief van juli realiseren we ons dat we weer, voor de meeste mensen, aan het 

begin van de vakanties staan. Het seizoen van onze activiteiten is bijna afgelopen. We 

kijken daarom al weer uit naar een invulling van het komende halfjaar. 

Deze maand is er het Karmelfeest met Eliaviering op 20 juli en een karmelitaanse 

eucharistieviering op 29 juli: de laatste vrijdag van de maand. Voor zover u niet op 

vakantie bent, ontmoeten wij u graag bij deze vieringen. 

Als u op vakantie gaat, wensen wij u fijne en gezellige dagen, een goede reis en een 

behouden terugkomst. 

 

 

Programma activiteiten van de maand juli  

 

 

Lectio divina: woensdag 6 juli (ter voorbereiding van karmelviering op vrijdag 29 

juli.) 

De voorbereiding van deze Eucharistieviering in de gedachteniskapel Titus Brandsma van 

de Verrezen Christuskerk willen we op karmelitaanse wijze doen door ons te verdiepen in 

één van de lezingen van de laatste vrijdag van de maand door middel van lectio divina. 

Gabrielle (Gaby) Vermeulen zal deze bijeenkomst begeleiden.  

Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom om mee te doen met de lectio divina.  

 

Begeleider : Gaby Vermeulen  

Tijd  : 20:00–21:30 uur   

Locatie  : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht  
 
Karmelfeest: Lezing, broodmaaltijd, Eliaviering, gezellig samenzijn: woensdag 

20 juli 2022 

Wereldwijd wordt op 16 juli het feest gevierd van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel. 

Karmelkring Elia Dordrecht viert dat tijdens de viering op de derde woensdag van de 

maand: op woensdag 20 juli. We starten met een lezing die begint om 17:00 uur, 

waarna we een gezamenlijke broodmaaltijd gebruiken.  

Belangrijk onderdeel van het Karmelfeest is uiteraard het samen vieren in de 

Gedachteniskapel Titus Brandsma met een woord- en gebedsdienst, de Eliaviering. We 

bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit de Karmelregel, 

doen een bezinning, luisteren naar muziek en zingen bijpassende liederen. Tijdens deze 

viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. Wilt u dat de voorganger uw voorbede 

uitspreekt, stuur deze dan tijdig toe via karmelkringelia@karmel.nl 

Na afloop van de Eliaviering is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot 

van een drankje en een hapje. Graag hopen we elkaar te ontmoeten op 20 juli. Weet u 

van harte welkom. U wordt nog nader geïnformeerd over het definitieve programma. 

 

Locaties:  Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht   

    Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht 

Bijdrage:  vrije gift (na de viering) 
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Karmelitaanse eucharistieviering: vrijdag 29 juli 2022 

In samenwerking met het pastoraal team verzorgt de Karmelkring Elia de 

Eucharistievieringen op de laatste vrijdag van de maand in de Verrezen Christuskerk. 

Deze Karmelitaanse vieringen kenmerken zich onder andere door  het openingsgebed, de 

beurtlezingen, het zingen van karmelliederen en momenten van stilte.  

 

Voorganger : pastor Sander Verschuur 

Locatie:  : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht 

Tijd  : aanvang viering 09:30 uur; na afloop koffie in het parochiezaaltje 

 

 

Magazine “Titus Brandsma: Heilige van de lage landen” 

Er is kennelijk een stormloop geweest in aanvraag op de magazine uitgave: “Titus 

Brandsma heilige van de lage landen”: In een mum van tijd moest men overgaan tot een 

herdruk. Het heeft daardoor een beetje lang geduurd en helaas zijn de magazines niet 

voor de heiligverklaring bij ons afgeleverd. 

We hebben uit de herdruk 50 stuks magazines aangeschaft en deze willen we tegen de 

kostprijs van € 1,00 verkopen tijdens het Karmelfeest op 20 juli. 

 

 

Meditatieve busreis 'in het voetspoor van Titus': vrijdag 26 augustus 2022 

Dit jaar willen we weer een meditatieve busreis organiseren. De afgelopen jaren was dat 

vanwege de corona-maatregelen helaas niet mogelijk.  

In het kader van de heiligverklaring van Titus Brandsma, leek het ons een goed idee om 

een bezoek te brengen aan de voormalige gevangenis 'het Oranjehotel' in Scheveningen, 

waar Titus van 20 januari tot 12 maart 1942 gevangen heeft gezeten. Het Oranjehotel is 

thans een nationaal monument. 

De busreis is gepland op vrijdag 26 augustus. Het voorlopige programma ziet er uit als 

volgt: 

We beginnen de dag met een Karmelitaanse eucharistieviering in de Verrezen 

Christuskerk met aansluitend koffie en thee in de parochiezaal. Vervolgens vertrekken we 

met de bus naar Scheveningen waar we in het Oranjehotel een rondleiding krijgen. Na 

een eenvoudige lunch elders in Den Haag brengen we na de middag een bezoek aan het 

Visitors Centre van het Vredespaleis in Den Haag. 

Gezien de kosten van het huren van een bus, hebben we besloten dat de busreis alleen 

doorgaat als minimaal 30 personen deelnemen. Wij vragen u daarom om u vóór 1 

augustus, bij voorkeur via de e-mail, aan te melden bij de secretaris van het 

bestuur (karmelkringelia@karmel.nl). We laten u daarna zo spoedig mogelijk weten 

of de busreis doorgaat en ontvangt u het definitieve programma. De kosten van 

deelname bedragen € 30 per persoon en deze dienen vooraf te worden betaald.  

Het maximaal aantal deelnemers is 50, meldt u daarom tijdig aan ! 

 

 

Karmel West 

De bijeenkomsten in het kader van Karmel West zijn lange tijd niet doorgegaan. Dit werd 

met name veroorzaakt door het (steeds weer terugkerende) Corona-virus. 

Het virus is niet helemaal weg en zal ook wel weer eens zijn kop opsteken, maar door de 

vaccinaties zijn we vooralsnog redelijk beschermd. De omstandigheden zijn dusdanig dat 

het verantwoord lijkt om op 1 oktober elkaar in Dordrecht te ontmoeten.  

De uitnodiging door Ben Wolbers en Susan van Driel volgt nog. 

 

 

Gebedsketting 

Zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting voor de Karmelfamilie in Nederland 

gestart. De Karmelfamilie wordt gevormd door verschillende geledingen: zusters en 

broeders van de eerste orde, zusters van de tweede orde, Karmelbeweging, 

Gemeenschap van geassocieerden en belangstellenden. 

Het idee achter de gebedsketting is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. 

Elke laatste zaterdag van de maand er een (nieuw) gebed gepubliceerd worden. Deze 

gebeden worden afwisselend gemaakt wordt door iemand uit een van de geledingen. 

mailto:krmelkring@karmel.nl


De bedoeling is om het gebed elke laatste zaterdag van de maand – op een zelfgekozen 

tijdstip – te bidden. Zo verbinden we ons en vormen we met elkaar een biddende 

gemeenschap. Bid je mee? 
 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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