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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

Op Aswoensdag 22 februari is de vasten begonnen. Vasten gaat om soberheid, inkeer en 

solidariteit. Vasten helpt zo om aandacht te geven aan wat echt belangrijk is in het 

leven: relaties. Vasten gaat over je relatie met God, met jezelf, met anderen, dichtbij en 

ver weg. Over je relatie met de schepping als geheel, vanuit ons geloof dat een betere 

wereld mogelijk is. We besteden minder aan onszelf en houden zo wat meer over voor 

een ander. In deze vastentijd is er aandacht voor de weeskinderen van Malaika-kids in 

Tanzania.  

 

Ook in maart zijn er uiteraard de maandelijkse Eliaviering en de Karmelitaanse 

eucharistieviering. Na de vieringen is er de gebruikelijke ontmoeting met koffie en thee 

met een koekje erbij. Op 28 maart organiseert de Theresia van Ávila parochie een lezing 

over “Geloof en wetenschap; een vruchtbare relatie”. Op 24 maart is er de actie-avond 

waaronder een vastenmaaltijd. De opbrengst van de avond is bestemd voor vak-

/beroepsopleidingen ten behoeve van de weeskinderen van Malaika-kids in Tanzania. 

Weet u welkom bij de geplande activiteiten. 

 

 

 

Programma / activiteiten in de maand maart 2023  

   

 

Oecumenische bijbelcursus (6):  

De in maart geplande bijeenkomst is verschoven naar dinsdag 11 april  

 

Eliaviering: woensdag 15 maart  

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 : Marijke Rovers 

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 

 

Actieavond vastenactie-project Malaika-kids Tanzania: vrijdag 24 maart 

Organisatie door werkgroep MOV van de Theresia van Ávila parochie. 

 

Programma : ontvangst 17:00 uur 

    bezinning, aandacht voor het project, vastenmaaltijd, loterij,   

    workshops en markt 
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Tijd  : aanvang 17:30 uur en sluiting 21:00 uur  

Locatie  : Verrezen Christuskerk, parochiezaaltje en gedachteniskapel TB 

Bijdrage  : donaties en opbrengsten zijn bestemd voor het project van de  

      vastenactie: Malaika-kids in Tanzania 

 

Geloof en wetenschap: een vruchtbare relatie: dinsdag 28 maart 

Niet velen weten dat de theorie van de oerknal is ontwikkeld door een rooms-katholiek 

priester, die tevens astronoom was: Georges Lemaitre (1894-1966). Hij wist zelfs Albert 

Einstein van zijn theorie te overtuigen. Momenteel wordt de grootste ruimtetelescoop (de 

James Webb-telescoop) operationeel en de nieuwsberichten schrijven dat we nu 'in de 

moederschoot van het heelal’ kunnen kijken. In de Bijbel spreekt God tot Job “Waar was 

je toen Ik de aarde begon te bouwen?” (Job 38, 4). Deze vraag lijken we bijna zelf te 

kunnen beantwoorden. Geloof en wetenschap staan op gespannen voet, wat onnodig is 

als je weet hoe vruchtbaar die relatie is geweest. Wetenschap wordt blind geloofd, en 

tegelijkertijd gewantrouwd, zoals we zagen in corona-tijd. Carlo Beenakker is 

toonaangevend hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Leiden en 

tevens praktiserend rooms-katholiek. Hij zoekt steeds naar de verbinding tussen geloof 

en (exacte) wetenschap. 

 

Organisatie : Theresia van Ávila parochie 

Spreker  : Prof. Dr. Carlo Beenhakker 

Tijd  : Aanvang 20:00 uur sluiten 22:00 uur  

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

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld 

 

Karmelitaanse eucharistieviering: vrijdag 31 maart  

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 

 

 

 

Mystiek in de psalmen: Vragenderwijs: online 

De volgende online bijeenkomsten zijn op 1 april en 3 juni. 

We lezen op deze zaterdagen: psalm 56 en psalm 120. 

 

Begeleiding  : Kees Waaijman 

Tijd   : 10:15 – 12:00 uur  

Locatie   : Online via Zoom. Na aanmelding krijgt u enkele dagen voor de  

    : bijeenkomst de Zoom-link toegestuurd. 

    : Titus Brandsma Memorial : titusbrandsma@karmel.nl  

       tel: 024- 3602421 

Betaling   : IBAN: NL56 INGB 0000 819729 

Bijdrage`   : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

 

Karmel West: zaterdag 22 april 

De eerst volgende bijeenkomst in het kader van Karmel West vindt plaats op zaterdag 22 

april op de locatie in Amstelveen. De uitnodiging met verdere details zal tijdig worden 

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

nadere informatie: karmelkringelia@karmel.nl. Als u wilt deelnemen kunt u dit opgeven 

via email: secretariaat@karmel.nl 
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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 mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen 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/ 
 
 

 
 
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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