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Aan karmelbelangstellenden, 

 
Beste lezer, 
Op 16 juni zijn we weer in de kerkzaal van de Verrezen Christuskerk samengekomen voor 
de Eliaviering. Na een lange periode, waarin we de fysieke ontmoeting hebben moeten 

missen, was het een mooi moment van ontmoeting en viering. Daarnaast hebben we de 
mogelijkheden uitgeprobeerd om de viering vanuit de kerk ook te Zoomen. Ook de 
komende viering hopen we 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 die ver weg wonen).  

 
 
Karmelfeest: woensdag 21 juli 2021 
16 juli is officieel de feestdag van 'Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel’. Het verhaal 
gaat dat op die dag in 1251, in het Engelse Cambridge, de karmeliet Sint Simon Stock een 
schouderkleed, het zogenaamde scapulier, van Maria ontving. Sinds 1386 houdt de 
Karmelorde jaarlijks op 16 juli haar Karmelfeest.  
 

 
We beginnen om 19:30 uur. Graag aanwezig zijn om 19:15 uur. Omdat de 

Gedachtenis kapel Titus Brandsma te klein is, vindt de viering plaats in de grote kerkzaal 
van de Verrezen Christuskerk. Na de viering zullen we, bij redelijk weer, elkaar kort en op 
gepaste afstand op het kerkplein ontmoeten onder genot van een drankje en hapje. We 
kijken er naar uit. Iedereen is van harte welkom. Er kunnen niet meer dan 70 mensen in 
de kerkzaal. Om zeker te zijn van een plaats graag aanmelden. U kunt dat doen op: 
karmelkringelia@karmel.nl of per telefoon: 06 24154406. Graag dan uw naam en 
telefoonnummer opgeven. 
 
Thema  : Karmelfeest 2021 
Begeleiding : Corine Mulder en Aad van Vliet 

Tijd  : viering 19:30–21:30 uur. We verzoeken u om tijdig aanwezig te zijn.  

 

Karmelkring Elia viert dit feest dit jaar op (de derde 

woensdag van de maand) 21 juli in de vorm van een Woord- 
en Gebedsdienst. We staan stil bij wat het betekent om 
karmelgezinde mensen te zijn. We staan erbij stil hoe de 
karmelwaarde en de gezindheid voortleven in veel mensen, 
ook al denken we het soms niet te kunnen zien, omdat de 
Karmel in alle geledingen vergrijst. Hebben we moed en 
vertrouwen dat Gods Geest ongekende wegen baant? Maria 
is onze beschermvrouwe. Als moeder en leerling van Jezus 

kent zij hem als geen ander. Van haar mogen we leren te 
geloven en te vertrouwen. Op deze feestdag van Onze Lieve 
Vrouw van de berg Karmel bidden wij tot God op haar 
voorspraak voor onze toekomst. Tijdens deze viering kunt u 
een eigen voorbede uitspreken; de voorganger zal na iedere 
voorbede een kaarsje aansteken.  

 

mailto:karmelkringelia@karmel.nl


(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.)  

 
Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma 
In juli is er in de Verrezen Christuskerk elke zondag om 11:30 uur een viering en ook op 

vrijdag 2 juli 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. 
 
 
De heiligverklaring van Titus Brandsma dichtbij (uit CITOC 26 mei 2021)  
“Op 25 mei 2021 erkende de ‘Commissie van Theologen van de Congregatie voor Zalig- 
en Heiligverklaringen’ het wonder van de wetenschappelijk onverklaarbare genezing van 
Michael Driscoll o.carm., dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de Zalige Titus 
Brandsma. Het positieve resultaat van deze tweede, fundamentele, stap in de richting 
van heiligverklaring, zal het mogelijk maken om de zaak te onderwerpen aan het 
oordeel van de gewone zitting van de kardinalen en bisschoppen, leden van de 
Congregatie voor de heiligverklaringen. Bij een positief resultaat zal de prefect van de 

congregatie de conclusies van de gewone zitting van de kardinalen en bisschoppen ter 
goedkeuring voorleggen aan de Paus. Tenslotte zal de Paus de gewone consistorie 
bijeenroepen (verwacht in februari 2022) waarin de heiligverklaring officieel zal worden 
aangekondigd. Laten we ons verheugen over de resultaten die tot nu toe zijn behaald, 
maar laten we doorgaan met bidden tot de Heer, zodat het proces positief zal doorgaan 
en we kunnen komen tot de heiligverklaring van de Zalige Titus Brandsma.”  
De mogelijke heiligverklaring wordt vervolgens omstreeks eind 2022 begin 2023 
verwacht. 
 

Titus Brandsma (1881-1942) 

Hieronder vindt u een link naar een documentaire, in het Fries met Nederlandse 
ondertiteling, naar aanleiding van de mogelijke heiligverklaring van priester en 
hoogleraar Titus Brandsma. 
29-05-2021 
OMROP FRYSLAN https://www.npostart.nl/fryslan-dok/29-05-2021/POW_05060399 

 

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/ 
 
 

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. 
 
 
 
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/ 
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Mededeling Tom Buitendijk 
In de jaren 1987 – 1989 was karmeliet Tom Buitendijk pastor in onze parochie. Hij was 
vooral actief in de Stadspolders - waar hij een pastoraal centrum oprichtte-  en in de 
Emmanuelkerk. Tom is via de St. Victor parochie in Waddinxveen geroepen pastoor te 
worden in de Karmel Parochie in Amstelveen. Sinds enkele jaren is hij pastoor in de 
Karmelparochie in Oss. 
Van het Karmel Secretariaat ontvingen wij het volgende bericht van Tom. 
  
“Beste zusters en broeders in de Karmelfamilie, 
Mijn gezondheid is kwetsbaar gebleken. 
De huisarts en artsen in het ziekenhuis hebben na onderzoek vastgesteld dat ik 

prostaatkanker heb met uitzaaiingen naar de lymfeklieren en de botten. 
Daar zijn goede behandelingen voor mogelijk. De behandelingen zijn reeds gestart. Het 

kan zijn dat vermoeidheid en andere bijverschijnselen gaan optreden. 
Ik hoop daarmee te kunnen leven en mijn taken in de Orde en in de parochie te kunnen 

vervullen. 
Het enige dat ik jullie vraag is met mij te bidden om kracht om het proces zo goed als 

mogelijk samen te dragen. 
U weet: als een lid van het lichaam lijdt, lijden alle andere leden. 
We zullen elkaar nodig hebben om het charisma van de Orde te beleven. Daar hoort ook 

lijdensmoed bij. Maar laten we opgewekt en met goede moed zien wat ons tegemoet 

komt.” 
“Van U is de toekomst, kome wat komt! “ 
  
Tom:      e-mail: t.buitendijk@karmel.nl  

 
Laten wij een kaarsje opsteken bij Titus Brandsma, hem sterkte in de strijd toewensen 

en hem in onze gebeden gedenken. 
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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

