
Laten we ons niet opsluiten in onszelf en ons blindstaren op het louter eigenbelang, 
maar beseffen geroepen te zijn de ander gelukkig te maken (Titus Brandsma, 1935)
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BEZIELINGSAANBOD 2017-2018
CENTRUM VOOR SPIRITUALITEIT
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Ontwerp logo: Paul Seesink - Vormgeving: Marianne van Waterschoot

Afbeeldingen: Karmel, SpiderPic.com, Katholiek.nl en Pixabay.com
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KARMELKRING ELIA DORDRECHT

Karmelkring Elia wil de spiritualiteit van de Karmelorde op eigentijdse wijze vorm-

geven in leven en vieren. De Karmelkring wil een centrum van spiritualiteit zijn en 

staat open voor iedere geïnteresseerde in het gedachtegoed van de Karmel.  

De Karmelkring richt zich in eerste instantie tot belangstellenden in de Drechtste-

den en directe omgeving. Uiteraard is iedereen van harte welkom.

Elk jaar brengt Karmelkring Elia een programma uit met een bezielingsaanbod van 

activiteiten op het gebied van BEZINNING, VORMING en VIEREN. 

Met dit gevarieerd programma wil Karmelkring Elia bijdragen aan het verspreiden 

van de Karmelspiritualiteit en daarmee een houvast bieden bij het zoeken naar 

zingeving in het dagelijks leven. Om naar het voorbeeld van Titus Brandsma kleine 

dingen op grootse wijze te doen. 

Karmelkring Elia is sinds mei 2013 formeel een Nederlandse stichting.  

 

  Aad van Vliet  Voorzitter

  Berry van Son  Secretaris

  Peter Bokelaar  Penningmeester

  Corine Mulder  Algemeen lid

  Wilhelmien Lemmens Algemeen lid

 

BEZINNING Bijeenkomsten waar wordt stilgestaan bij onderwerpen op religieus 

  en maatschappelijk gebied die mensen bezig houden

 
VORMING Bijeenkomsten waar gestreefd wordt naar verbreden van kennis en

  naar geloofsverdieping via de ‘lectio divina’ methode

VIEREN Maandelijkse vieringen in Karmelitaanse geest met een thema als 

  rode draad: de Eliavieringen
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TITUS TEGENWOORDIG

Het jaarthema van de Karmelcentra voor Spiritualiteit staat in het teken van Titus 

Brandsma en zijn geestelijke weerbaarheid en loopt als een rode draad door ons 

programma-aanbod. 

Titus Brandsma stierf 75 jaar geleden in concentratiekamp Dachau. Hij geloofde in 

de waardigheid van ieder mens, ongeacht afkomst, ras, geloof, nationaliteit of welk 

onderscheid je maar kunt maken. Toen het er op aankwam, liet hij zich niet intimi-

deren, maar gaf hij zijn leven voor zijn overtuiging. Hij kwam in verzet tegen een 

systeem dat de waardigheid van de mens aantastte en de vrijheid van meningsui-

ting beknotte.  

Titus Brandsma toonde een grote geestelijke weerbaarheid en moed die tegelijk 

gepaard ging met zachtmoedigheid en mededogen, zelfs ten aanzien van zijn 

beulen. Titus Brandsma ontleende zijn geestelijke weerbaarheid niet aan zijn eigen 

kracht, maar aan zijn gegrond zijn in God. Zijn levende Godsrelatie verbond hem 

met alle mensen en met al wat bestaat. Daarmee is hij ook nu nog steeds een blij-

vende bron van bezieling.
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BEZINNING EN VORMING DOORHEEN HET SEIZOEN
 
LEERHUIS
Wat gebeurt er met ons wanneer we het Evangelie lezen? Wat raakt ons? Hoe werkt 

het Woord in ons leven? We lezen eerst wat er staat en wisselen dit uit. Daarna vra-

gen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

Data groep 1 Woensdag 27 september, dinsdag 10 oktober en 19 december 

  2017; woensdag 24 januari, 14 maart en 9 mei 2018

Data groep 2 Dinsdag 12 september, 24 oktober en 28 november 2017;

dinsdag 9 januari, 17 april en 29 mei 2018

Tijd 20.00 – 22.00 uur

Locatie Bij één van de deelnemers thuis

Begeleiding Gabriëlle Vermeulen

LITERATUUR EN LEVENSVRAGEN
Een boek lezen en samen bespreken kan een goede aanleiding zijn om over de 

grote en kleine vragen in het leven van gedachten te wisselen. De boeken die we 

gaan bespreken zijn:  ‘Jij zegt het’  (Connie Palmen), ‘Het huis waar jij van hield’  (Tati-

ana de Rosnay), ‘De kinderwet’ (Mac Ewan) en  ‘Alsof het voorbij is’  (Julian Barnes). 

Data  Maandag 9 oktober en 13 november 2017; 

maandag 12 februari en 9 april 2018maandag 12 februari en 9 april 2018maandag 12 f

Tijd  13.30 – 15.30 uur

Locatie  Parochiezaal van de Verrezen Christus-kerk

Begeleiding José ten Berghe - de Fraiture
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BEZINNING EN VORMING DOORHEEN HET SEIZOEN

ROND DE SCHRIFT
In deze bijeenkomsten staat het Evangelie van Marcus centraal. In de eerste bij-

eenkomst kijken we naar de opbouw, literaire kenmerken en plaats en reden van 

ontstaan. In de volgende vijf bijeenkomsten lezen we samen de evangelieteksten 

voor de volgende zondag en gaan daarover in gesprek. 

Data  Woensdag 4 oktober, 8 november en 6 december 2017;

dinsdag 6 februari, 6 maart en 3 april 2018 dinsdag 6 februari, 6 maart en 3 april 2018 dinsdag 6 f

Tijd  20.00 – 22.00 uur

Locatie  Parochiezaal van de Verrezen Christus-kerk

Begeleiding Henk Berflo

SPELING LEZEN
In vier bijeenkomsten buigen we ons per bijeenkomst over een artikel  uit het tijd-

schrift ‘Speling’ van het voorgaande kwartaal. We zoemen nader in op de inhoud en 

op onze beleving en de betekenis daarvan voor onze eigen geloofsweg.

Data  Zaterdag 2 september en 18 november 2017; 

zaterdag 17 februari en 26 mei 2018

Tijd  10.00 – 12.00 uur

Locatie  Parochiezaal van de Verrezen Christus-kerk

Begeleiding Peter Rovers

ZINNIGE VERTELLINGEN
Iedere tweede donderdagochtend van de maand  verzorgen wij  een inleiding of presentatie onder 

het genot van een kopje koffie of thee. Na afloop is er tijd voor vragen en discussie.  

Voorlopig zijn er bijeenkomsten in 2017 gepland. 

Data  Donderdag 14 september, 12 oktober, 9 november  en 14 december 2017.

Tijd  10.30 – 12.30 uur

Locatie Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding Bestuur Karmelkring
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BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN 2017
 
TITUS, ICOON VAN CONTEMPLATIEF LEVEN
Deze bijeenkomst staat in het teken van het overlijden van Titus Brandsma, 75 jaar 

geleden in het concentratiekamp Dachau. Wij laten ons inspireren door de wijze 

waarop Titus heeft geleefd in verbondenheid met mensen vanuit zijn geloof in God.

Datum  Dinsdag 31 oktober

Tijd  19.30 – 21.30 uur

Locatie  Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding Sanny Bruins O.Carm.

ZIN IN FILM
We bekijken samen de film ‘Departures’ uit 2008 van de Japanse regisseur Yojiro 

Takita. Daarna gaan we met elkaar in gesprek om onze eigen geloofsbeleving en re-

ligieuze ervaring te verdiepen. Wij zorgen voor de lunch met soep en een broodje.

Datum  Zaterdag 4 november

Tijd   11.00 – 15.00 uur

Locatie  Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding Gerard Westendorp O.Carm.

ENGELEN IN BEELD
In deze bijeenkomst kijken we hoe engelen voorkomen in de Schrift en op welke 

wijze ze in de kunst verbeeld worden. Sluit dit aan bij onze eigen beelden? 

Datum  Dinsdag 12 december

Tijd  20.00 – 22.00 uur

Locatie  Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding Gabriëlle Vermeulen
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BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN 2018

LITURGISCHE SPIRITUALITEIT
Aan de hand van zijn boek ‘Liturgische spiritualiteit: Benedictijnse impulsen’ ver-

bindt de inleider de liturgie en de spiritualiteit van de Benedictijnse traditie met 

concrete leefsituaties van de moderne mens. 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de H. Theresia van 

Ávila parochie.

Datum  Dinsdag 23 januari

Tijd  20.00 – 22.00 uur

Locatie  Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding Thomas Quartier OSB

LIJDENSMYSTIEK - GOEDE VRIJDAG 1942
Aan het begin van de veertigdagentijd staan we stil bij de lijdensmystiek. We star-

ten met een Eliaviering. Daarna lezen we de aantekeningen van Titus Brandsma bij 

een inleiding op Goede Vrijdag voor zijn medegevangenen in kamp Amersfoort.

Datum  Woensdag 21 februari

Tijd  19.30 – 22.00 uur

Locatie  Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding Werkgroep Eliavieringen & Paul Reehuis O.Carm.

20170908 DefVersie_Jaarprogramma Karmel Dordrecht 2017-2018_MvW.indd   8 8-9-2017   10:35:04



| 9 |

BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN 2018

EEN KERK DIE NIET DIENT, DIENT TOT  NIETS
Is diaconie onze belangrijkste opdracht of is dat vieren, vormen en bezinnen? 

Komen wij, gelovigen, volgens de evangelische boodschap ‘bemint uw naaste’ ook 

daadwerkelijk op voor de meest kwetsbare medemens? Hebben we voldoende 

mededogen of kan je dat leren? Samen zoeken we naar handreikingen.

Datum  Maandag 7 mei

Tijd  20.00 – 22.00 uur

Locatie  Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding Rikie Bansberg

GOD IS VERHUISD
Vertrekpunt van deze bijeenkomst is het boek ‘God Is verhuisd: Naar nieuwe gelo-

vige gemeenschappen’. De inleider, co-auteur van dit boek, zal ons wijzen op 

nieuwe initiatieven die het mogelijk maken om samen kerk te zijn. Hij zal met ons in 

gesprek gaan over waar God nu en straks te vinden is. 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de H. Theresia van 

Ávila parochie.

Datum  Dinsdag 22 mei

Tijd  20.00 – 22.00 uur

Locatie  Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding Ad van der Helm 

MEDITATIEVE BUSREIS
Bij voldoende belangstelling organiseren we aan het eind van dit seizoen weer een busreis.

We zullen het programma tijdig bekend maken via onze website en de maandelijkse Kringbrief. 

Wij vragen maximaal € 30,00 per persoon.  

     Datum  Vrijdag 31 augustus

    Tijd  08.30 – 18.00 uur

    Locatie  Nog niet bekend

    Begeleiding Bestuur Karmelkring
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VIEREN

REGULIERE ELIAVIERINGEN
Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliavie-

ring. Dit is een woord- en gebedsdienst, maar bij bijzondere gelegenheden een 

eucharistieviering. We bidden een beurtgebed, lezen een psalm, we lezen een 

evangelie en zingen samen onder muzikale begeleiding.

Tijdens deze vieringen, die kringleden voorbereiden, kunt u een eigen voorbede 

uitspreken. Na de viering  ontmoeten we elkaar met koffie en thee. 

Datum  20 september, 18 oktober, 15 november en 20 december 2017;

17 januari, 18 april, 16 mei, 20 juni en 15 augustus 2018

Tijd   19.30 – 21.00 uur (inzingen vanaf 19.10 uur)

Locatie  Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding Werkgroep Eliavieringen

BIJZONDERE ELIAVIERINGEN

ELIAVIERING  ‘GOEDE VRIJDAG 1942’

Aan het begin van de veertigdagentijd staan we stil bij de lijdensmystiek.  

We starten met een eucharistieviering. Daarna lezen we de aantekeningen van Titus 

Brandsma bij een inleiding op Goede Vrijdag voor zijn medegevangenen in kamp 

Amersfoort.

Datum  Woensdag 21 februari

Tijd  19.30 – 22.00 uur

Locatie  Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding Werkgroep Eliavieringen & Paul Reehuis O.Carm.

edachteniskapel Titus Brandsma

erkgroep Eliavieringen

BIJZONDERE ELIAVIERINGEN

ELIAVIERING  ‘GOEDE VRIJDAG 1942’

Aan het begin van de veertigdagentijd staan we stil bij de lijdensmystiek.  

We starten met een eucharistieviering. Daarna lezen we de aantekeningen van Titus 

Brandsma bij een inleiding op Goede Vrijdag voor zijn medegevangenen in kamp 

oensdag 21 februari

19.30 – 22.00 uur

edachteniskapel Titus Brandsma

erkgroep Eliavieringen & Paul Reehuis O.Carm.
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VIEREN 

OECUMENISCHE ELIAVIERING
In deze viering staat de kruisweg ‘Voorgoed jullie mens’ van beeldend kunstenaar 

Willem Hesseling centraal. We mediteren, bidden en zingen bij de staties van dit 

werk. Deze viering vindt plaats in samenwerking met de wijkgemeente van de PKN 

in Sterrenburg.

Datum  Woensdag 21 maart

Tijd  19.30 – 21.00 uur  (inzingen vanaf 19.00 uur)

Locatie  Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding Werkgroep Eliavieringen & PKN Sterrenburg

ELIAVIERING BIJ HET KARMELFEEST
Deze eucharistieviering vindt plaats in het kader van het feest van Onze Lieve 

Vrouw van de Berg Karmel. Voorafgaand aan de viering komen we als Karmel-

kring bij elkaar en sluiten af  met een gezamenlijke broodmaaltijd. Aansluitend aan 

de viering is er uitgebreid gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een 

drankje en een hapje. Het volledige programma maken we bekend via onze web-

site en de maandelijkse Kringbrief. 

Datum  Woensdag 18 juli

Tijd  Bijeenkomst om 17.00 uur;

  Eliaviering om 19.30 uur (inzingen vanaf 19.10 uur)

Locatie  Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding Werkgroep Eliavieringen & bestuur Karmelkring  
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BEZIELINGSAANBOD - AGENDA 2017

02 september  Speling lezen

12 september  Leerhuis groep 2

14 september   Zinnige vertellingen

20 september  Eliaviering 

27 september  Leerhuis groep 1

04 oktober   Rond de Schrift

09 oktober   Literatuur en levensvragen

10 oktober  Leerhuis groep 1

12 oktober  Zinnige vertellingen

18 oktober   Eliaviering 

24 oktober   Leerhuis groep 2

31 oktober   Titus, icoon van contemplatief leven

04 november  Zin in film

08 november  Rond de Schrift

09 november  Zinnige vertellingen

13 november   Literatuur en levensvragen

15 november   Eliaviering 

18 november   Speling lezen

28 november  Leerhuis groep 2

06 december  Rond de Schrift

12 december   Engelen in beeld

14 december   Zinnige vertellingen

19 december   Leerhuis groep 1

20 december   Eliaviering
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BEZIELINGSAANBOD - AGENDA 2018

09 januari  Leerhuis groep 2

17 januari  Eliaviering

23 januari  Liturgische spiritualiteit

24 januari  Leerhuis groep 1

06 februari   Rond de schrift

12 februari   Literatuur en levensvragen

17 februari  Speling lezen

21 februari  Eliaviering 

21 februari   Goede Vrijdag 1942 met Eliaviering 

06 maart  Rond de Schrift

14 maart   Leerhuis groep 1

21 maart  Oecumenische Eliaviering  

03 april   Rond de Schrift

09 april    Literatuur en levensvragen

17 april   Leerhuis groep 2

18 april   Eliaviering 

07 mei    Een Kerk die niet dient, dient tot niets

09 mei    Leerhuis groep 1

16 mei    Eliaviering 

22 mei    God is verhuisd

26 mei   Speling lezen

29 mei    Leerhuis groep 2

20 juni    Eliaviering

18 juli    Eliaviering – Karmelfeest

15 augustus  Eliaviering

31 augustus  Meditatieve busreis
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ALGEMENE INFORMATIE 

WIJZIGINGEN PROGRAMMA
Door onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen in het programma-

aanbod optreden. We zullen u daarover tijdig - voor zover mogelijk - informeren via 

onze website en maandelijkse nieuwsbrief, de Kringbrief.

AANMELDEN
Wilt u deelnemen aan de bezinningsbijeenkomsten, dan verzoeken wij u vriende-

lijk om u tijdig aan te melden in verband met de catering en onvoorziene wijzigin-

gen in het programma. Aanmelden kan via de website, per e-mail of telefonisch bij 

de secretaris. Voor de Eliavieringen is géén aanmelding vereist.

KOSTEN DEELNAME
Voor de bezinningsbijeenkomsten – met uitzondering van de bijeenkomsten in 

samenwerking met de parochie en 'Zinnige vertellingen' – vragen we een bijdrage 

van € 5,00 per persoon per bijeenkomst. 

Voor de activiteiten die uit een serie bijeenkomsten bestaan, geldt een speciale 

regeling. Bij inschrijving voor de hele serie en betaling vooraf (uiterlijk op de eerste 

bijeenkomst) betaalt u € 20,00 voor 'Leerhuis' en 'Rond de Schrift' en € 15,00 voor 

'Literatuur en levensvragen' en 'Speling lezen'. Betaling bij voorkeur via onze bank-

rekening. 

Voor de bijeenkomsten in samenwerking met de parochie –  'Liturgische spiritua-

liteit' en 'God is verhuisd' - wordt een vrije gift op prijs gesteld. Deelname aan 'Zin-

nige vertellingen' is geheel gratis. Zo ook voor deelname aan de Eliavieringen, waar 

we aan het eind van de viering wel collecteren. 
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CONTACT INFORMATIE  
 

Meer gedetailleerde informatie over de verschillende onderdelen van het program-

ma-aanbod vindt u op onze website en in de maandelijkse Kringbrief.  

Een abonnement op onze Kringbrief kunt u telefonisch aanvragen of stuur een 

e-mail naar de secretaris. We verspreiden de Kringbrief in principe digitaal, maar als 

u niet beschikt over internet, kunt u een papieren versie aanvragen. 

Neem ook voor meer specifieke informatie over de Karmelkring en over onze activi-

teiten contact op met de secretaris. 

LOCATIES BIJEENKOMSTEN EN VIERINGEN
Gedachteniskapel Titus Brandsma 

Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht 

Parochiezaal van de Verrezen Christus-kerk 

Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV  Dordrecht

 

 
CONTACTGEGEVENS KARMELKRING 
 

Correspondentieadres 
Secretariaat Stichting Karmelkring Dordrecht 

p/a  Langedaal 16, 3317 MC  Dordrecht

E-mailadres   karmelkringelia@karmel.nl 

Telefoonnummer secretaris 078 - 617 87 87 of 06 - 24 15 44 06

Website    www.karmelcentra.nl/dordrecht  

Rekeningnummer IBAN
NL48 RBRB 0931 1476 62 ten name van Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
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Wij zijn niet geroepen
om in het openbaar levend

grootse, opvallende en druk besproken dingen te doen.
Dat zou tegen de eenvoud zijn,

zoals wij die bedoelen te praktiseren.

Maar het is wel onze plicht,
de gewone dingen op grootse wijze te doen,

dat is met een zuivere intentie
en de inzet van heel de persoonlijkheid.

Wij verlangen niet vooraan te staan
en toegejuicht te worden vanwege prestaties,

waartegen de mensen van de wereld
plegen op te zien.

Wij wensen alleen maar
op te vallen door onze eenvoud en oprechtheid.

Titus Brandsma 

20170908 DefVersie_Jaarprogramma Karmel Dordrecht 2017-2018_MvW.indd   16 8-9-2017   10:36:09




