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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

Allereerst wensen wij iedereen een zalig, vredig, liefdevol en gezond nieuw jaar toe. 

 

Om een nieuw begin 

(van Marcel Weemaes, redemptorist, schrijver en componist) 

 

Wat ik je wens  

nu alles herbegint: 

dat je je weg weer vindt  

in ’t labyrint der dagen. 

Men zal je weer  

met aandrang vragen 

een luisterend goed mens te zijn, 

die waakt en zorgt  

en mensen heelt  

van buiten en van binnen, 

die diep verborgen pijnen deelt 

en door belangeloos te beminnen  

de aarde vriendelijk maakt. 

 

Wat menselijk en heilig is 

ligt rakelings bij elkander. 

Blijf lief en heilig onderweg, 

een toevlucht voor een ander. 

 

 

 

In deze nieuwsbrief nummer 137, de eerste van het jaar 2023, vindt u het programma-

aanbod voor de januarimaand.  

We hebben in januari een bijeenkomst gepland van de “Oecumenische bijbelcursus”. 

Daarnaast zijn er uiteraard ook de maandelijkse Eliaviering en de Karmelitaanse 

eucharistieviering.  

Na de Eliaviering van 18 januari 2023 doen we de gebruikelijke ontmoeting met koffie 

en thee iets anders. Op deze avond heffen we na de koffie en thee ook het glas op het 

nieuwe jaar. Weet u in ieder geval welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst!  

In verband met de hoge gasprijzen heeft het parochiebestuur grenzen gesteld aan het 

verwarmen van ruimten. U wordt verzocht er mee rekening te houden dat de 

temperatuur op maximaal 16 graden wordt afgesteld. Overweeg derhalve om een 

warme jas of trui aan te doen en / of een dekentje mee te nemen. 

 

 

 

 

 



Programma / activiteiten in de maand januari 2023  

   

 

Oecumenische bijbelcursus (4): dinsdag 10 januari 

Dit cursusjaar verdiepen we ons in het Boek Handelingen der Apostelen. Het Boek 

Handelingen is het vervolg op het Evangelie van Lukas. Het gaat over de oorsprong van 

de kerk na de dood en verrijzenis van Jezus. Lukas wil zijn tijdgenoten, rond het jaar 80 

bij de les houden. Lees en hoor hoe Jezus zijn leerlingen weer bezig heeft gehouden met 

het Rijk Gods. Bij alle ontwikkelingen en beslissingen wordt de kerk gesteund door de 

Geest van God, die Jezus ook bezielde. Lukas getuigt dat de kerk in principe geleid wordt 

door God. Dat betekent voor hem dat de oorsprong van de kerk de norm wordt voor de 

latere ontwikkelingen. Dat heeft Lukas zelf ook mee gemaakt. Opmerkelijk is wel dat het 

eerste deel voornamelijk over Petrus gaat en het tweede deel vooral over Paulus en diens 

missionaire activiteiten. 

Deze bijeenkomsten zijn met name bedoeld voor alle belangstellenden met een 

oecumenische instelling die zich breder willen oriënteren op de Schrift.  

 

Begeleiding  : Henk Berflo  

Tijd   : 20:00 – 22:00 uur  

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

Bijdrage`   : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

Eliaviering: woensdag 18 januari  

U bent van harte welkom deze Eliaviering mee te vieren. Het is een woord- en 

gebedsdienst. 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 

 

Thema  : ntb 

Voorbereider : Gabriëlle Vermeulen 

Tijd  : viering 19:30–20:00 uur; inzingen circa 19:15 uur  

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

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld 

 

Nieuwjaar wensen: 18 januari 

Aansluitend aan de Eliaviering is er gelegenheid om elkaar een zalig, goed en 

gezond nieuwjaar te wensen. Na de koffie en thee zullen we daartoe het glas 

heffen op het nieuwe jaar 2023. Iedereen is van harte uitgenodigd. 

Let op: In het kerkblad Solo Dios staat nog 11 januari voor deze bijeenkomst gepland. 

Excuses voor de mogelijke verwarring. 

 

Maria, icoon van genade dinsdag 24 januari 

(Deze lezing is georganiseerd door de Theresia van Ávila-parochie) 

Arnold Huijgen is vanuit de christelijk gereformeerde kerk hoogleraar systematische 

theologie aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. Het komt niet zo vaak voor dat 

een gereformeerd theoloog een boek schrijft over de heilige Maagd Maria. Maria heeft 

immers op het gereformeerde erf een andere en vooral kleinere rol dan op het Rooms-

katholieke erf. Huijgen tracht een helder beeld te krijgen op Maria, waarbij hij zowel 

kritisch kijkt naar zijn eigen orthodox-gereformeerde traditie als naar de rooms-

katholieke. Huijgen onderzoekt welke verbindende rol Maria kan spelen in verdere 

toenadering tussen kerken en individuele christenen.  

 

Spreker:  : Prof. Dr. Arnold Huijgen, theoloog  

Tijd  : aanvang 20:00 uur sluiting 22:00 uur  

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

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld 

 

 

 

 

mailto:karmelkringelia@karmel.nl
https://www.berneboek.com/9789043534895/huijgen-arnold/maria-icoon-van-genade/


Karmelitaanse eucharistieviering: vrijdag 27 januari  

In samenwerking met het pastoraal team verzorgt de Karmelkring Elia de 

Eucharistievieringen op de laatste vrijdag van de maand in de Gedachteniskapel Titus 

Brandsma. Deze Karmelitaanse vieringen, worden voorgegaan door parochievicaris 

Sander Verschuur en kenmerken zich onder andere door het openingsgebed, de 

beurtlezingen, het zingen van karmelliederen en momenten van stilte. Aansluitend is er 

voor iedereen koffie en thee in de parochiezaal.  

 

Tijd  : 09:30–10:30 uur   

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

 

 

 

Karmel West: zaterdag 28 januari 

De eerst volgende bijeenkomst in het kader van Karmel West vindt plaats op zaterdag 28 

januari op de locatie van de Verrezen Christuskerk in Dordrecht. De uitnodiging zal tijdig 

worden verzonden door het secretariaat van de Karmel Nederland. Voor een uitnodiging 

en of nadere informatie: karmelkringelia@karmel.nl 

Denk ook hier aan een warm jasje, trui of dekentje. 

  

 

 

Magazine “Titus Brandsma: Heilige van de lage landen” 

In het kader van de heiligverklaring van Titus Brandsma hebben de Nederlandse 

bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie gezamenlijk dit magazine uitgegeven. 

We hebben een aantal magazines aangeschaft. Deze magazines bieden we tegen de 

kostprijs van € 1,00 te koop aan in de Gedachteniskapel na afloop van de Elia- en 

Karmelvieringen.  

 

 

 

Halen en brengen: 

Wilt u een bezinningsavond, een cursus uit een serie of een Eliaviering bijwonen en heeft 

u geen vervoer? Rijdt u liever niet in het donker? Komt u liever niet alleen? Neem dan 

even contact op met of stuur een mailtje naar de secretaris: karmelkringelia@karmel.nl 

(of een van de bestuursleden).  We zorgen dan dat  u wordt opgehaald en gebracht naar 

de Titus Brandsmakapel. 

Als u zelf mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen, dan horen we dat 

graag. 

 

 

 

 

Gebedsketting 

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. 

Voor elke laatste zaterdag van de maand wordt er een (nieuw) gebed gepubliceerd. Deze 

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

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/ 
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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 

 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht

