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065 ● 2017-01-01 
Aan karmelkringleden en belangstellenden, 
 
Beste lezer, 
 
Na alles wat er in 2016 rondom ons heen gebeurde in wereld en kerk, verzamelen we toch weer hoop 

en kijken vooruit. Dankzij de steun van veel belangstellenden kon afgelopen zomer het nu lopende 
bezielingsaanbod 2016-2017 worden gerealiseerd en konden wij delen van wat ons bezielde. Werkgroep 
Leerhuis zag een groeiende belangstelling voor haar avonden. Daardoor kon vorig jaar een tweede 
groep worden geformeerd. Het bestuur gaat ook aandacht geven aan diaconie en oecumene in 
Karmelitaans perspectief. Er ligt weer een heel jaar vóór ons. 
 

Bestuur en Redactie wensen jou een nieuw jaar om weer samen ons 

geweten aan te scherpen, te zien waardoor we ons laten leiden en te mogen 
delen van wat ons bezielt. 

 
Wij beginnen de eerste maand van 2017 daartoe met een vijftal activiteiten. 
 

Meld je voor jouw keuze altijd zo spoedig mogelijk aan op onze webpagina! 
 

 
 
Rond de Schrift (3 van 4) 

 
Wij lezen samen met theoloog en exegeet Henk Berflo uit het 
Mattheüs-evangelie de passage Mt. 1, 18-24, zoals die in het 
liturgisch jaar A voor de liturgie van zondag 18 december, de vierde 
zondag van de advent in het jaar A, is aangegeven. 
Daarbij wordt op verzoek uitleg en toelichting gegeven. We delen de 
spiritualiteit als mensen van de 21e eeuw. 

 
Begeleiding: Henk Berflo 
Datum:  dinsdag 10 januari 2017 
Tijd:  20:00 – 22:00 uur. 
Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, 

Nolensweg 10, 3317 LE   Dordrecht (N.B. dit is t.o.v. de papieren brochure een 
gewijzigde locatie!) 

Bijdrage: € 5,00 per persoon/per avond 
 

 
 

Vorming; Leerhuis groep 1 (3 van 6) 

 

Karmelbewogen mensen uit de Drechtsteden komen dit seizoen bijeen voor 
een gezamenlijke schriftmeditatie. Daarin worden twee gesprekken tegelijk 
gevoerd: een gesprek van de groep met de Bijbel én een gesprek tussen de 
deelnemers onderling. Beide gesprekslijnen krijgen de kans elkaar te 
inspireren. 
 
Dit seizoen 2016-2017 bespreken we de brief van Jacobus aan de twaalf 
stammen in de diaspora, alsook een aantal psalmen. 
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Begeleiding: Gabriëlle Vermeulen 
Datum:  woensdag 11 januari 2017 
Tijd:  20:00 – 22:00 uur. 
Locatie: Te informeren via karmelkringelia@karmel.nl of 078 616 02 83 
Bijdrage: € 5,00 per persoon/per avond 

 

 
 

Vorming; Leerhuis groep 2 (4 van 6) 
 

Zie hierboven. 
 
Begeleiding: Gabriëlle Vermeulen 
Datum:  dinsdag 17 januari 2017 
Tijd:  20:00 – 22:00 uur. 
Locatie: Te informeren via karmelkringelia@karmel.nl of 078 616 02 83 
Bijdrage: € 5,00 per persoon/per avond 

 

 
 

“Zo mooi, als zusters en broeders een gemeenschap vormen en de vrede 
onderling kunnen bewaren. Zoals de olie uit Aärons baard die in zijn kleren 
druipt, en heerlijk ruikt, zoals de dauw die op de berg ligt bij Jeruzalem: 
van boven naar beneden, zo geeft de Eeuwige zijn zegen: hier gaat het 
leven nooit voorbij”. Hopelijk tekenen deze woorden van psalm 133 onze 
Elia-vieringen, waar iedereen, vanwaar ook vandaan, met welke wortels 

en geaardheid dan ook, zich welkom mag weten. 
In vrede en eenheid willen wij tijdens deze eerste viering in het nieuwe jaar met jou luisteren, zingen 
en mediteren onder een thema. Vóór aanvang kunnen liederen 
worden ingeoefend. Ruimte is er om zelf een eigen voorbede uit te 
spreken. 
 
Onze voorzitter, Aad van Vliet, 
gaat eind januari voor de 
negende maal naar Tanzania 
voor het kinderdorpproject van 
Malaika Kids. Daar wordt, zo’n 
50 km noordelijk van Dar-es-
Salaam, in het district 
Mkuranga, op een stuk grond 
van 12 hectare het dorp verder 
uitgebouwd met de bedoeling 
om weeskinderen een veilig 
‘thuis’  bieden, regelmatig maaltijden ontvangen en weer gewoon kind kunnen zijn om op te groeien tot 
verantwoordelijke burger met een beroep. Malaika Kids neemt daar de zorg voor deze kinderen op zich 
tot zij maximaal 20 jaar zijn. Daarna moeten ze voor zichzelf kunnen zorgen en in hun eigen levens-
onderhoud voorzien. 
Het bestuur van Karmelkring Elia heeft besloten om de opbrengst van de collecte van deze viering te 
bestemmen voor dit project.  
 
 
begeleiding:  Peter Bokelaar en Berry van Son. 
piano:  Herman van Rooijen 
datum:  woensdag 18 januari 2017 
tijden: liederen inoefenen: 19:10 – 19:25 uur, viering met samenzijn: 19:30 – 20:30 uur. 
locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE  Dordrecht 
bijdrage: Jouw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 
 

 
 
 
 

 

mailto:elia@karmel.nl
mailto:elia@karmel.nl


3 
 

Ongewenst isolement 
 
Eenzaamheid is bepaald geen exclusiviteit van ouderen. Het gaat 
doorheen alle leeftijden. Mensen die ongewenst geen aansluiting 
kunnen vinden omdat zij bijvoorbeeld een emotie van verlies ervaren, 
leven in de schaduw van een kruis, zich niet met anderen verbonden 
voelen of getroffen worden door een gewaarwording van uitsluiting. 
“Niet eenzaamheid, maar ongewenst isolement vraagt om aandacht”, 
zegt pastor Marinus van den Berg. Hij was geestelijk verzorger/pastor 
in de gezondheidszorg in Apeldoorn, Almelo en Rotterdam. Hij 
publiceerde onder andere ‘Lijden verlichten’  en samen met Wim Huijser, de biograaf van Cees Budding, 
publiceerde hij  ‘Levenspaden’. 
In deze tijd worden veel initiatieven ontwikkeld tegen de eenzaamheid. Er wordt vanuit gegaan dat 
iedere mens aandacht wil zonder dat duidelijk is wat aandacht precies inhoudt. De wereld van reclame 
en verkoop heeft zich dit begrip ook toegeëigend, maar in wiens belang? Het valt pastor Marinus op dat 
het gaat om de strijd tegen de eenzaamheid. Een soort oorlogsverklaring maar wat moet er dan bereikt 
worden? Het utopisch land van een leven zonder eenzaamheid? Daarom vraagt hij zij zich af wat 
eenzaamheid eigenlijk is. Er zou onderscheid gemaakt moeten worden, want volgens pastor Van den 
Berg bestaat er naast onvermijdelijke eenzaamheid, ook noodzakelijke én wenselijke eenzaamheid. Er 
is een gekozen eenzaamheid, maar ook een ongewenste die een eigen keuze of onmacht kan zijn. 

 
Het bestuur van Stichting Karmelkring Elia Dordrecht heeft pastor Van den Berg 
uitgenodigd om in januari stil te staan bij die onderscheidingen. Het is een 
gezamenlijk initiatief van Karmelkring Elia en de H. Theresia van Ávila-parochie. Deze 
avond, die ook gaat over ontmoeting en inleven, is niet alleen interessant voor 
vrijwilligers of pastorale werkers, maar ook voor mantelzorgers, familie of bezoekers 
van ouderen en zieken. Kortom, voor u en jou! 

 
 
 

Begeleiding: Marinus van den Berg. pr. 
Datum:  woensdag 25 januari 2017 
Tijd:  20:00 – 22:00 uur. (deze wijkt af van de tijd in de papieren brochure!) 
Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE   Dordrecht  
Bijdrage: Jouw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 
 

 
 

Karmel West 
 
Regelmatig komen Karmelkringen uit de Randstad tezamen. Dit jaar 
is dat rond liturgie. Wat heeft liturgische spiritualiteit met ons leven 
te maken? Hoe kan het ons verrijken? Hoe geven wij daar 
uitdrukking aan? De eerste bijeenkomst is op 04 februari 2017. 

 
 
Komende activiteiten buiten Karmelkring Elia 

 
Taizé-viering in Dordrecht 
De Werkgroep Taizé Drechtsteden houdt in januari 2017 een Taizé-viering in 
Dordrecht. De viering heeft een meditatief karakter. Liederen uit Taizé 
worden afgewisseld met één of meer schriftlezingen, gebeden en 
stiltemomenten. 
 
Begeleiding: Voorbereidingsgroep Interkerkelijke 

Taizé-vieringen Drechtsteden. 
Datum:  zondag 22 januari 2017. 
Tijd:  19:00 uur tot ca. 19:45 uur. 
Inzingen: vanaf 18:30 uur. 
Locatie: De Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10, 3317 LE  Dordrecht. 
Nazit:  Aansluitend staat een kopje koffie of thee voor je klaar. 
Info:  Data van andere vieringen tref je op de webpagina: www.taizedrechtsteden.nl 
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Ook de Protestantse Kerk van Dordrecht kent een Leerhuis 
als een samenwerking van drie Dordtse protestantse 
wijkgemeenten De Bron in Stadspolders, De Wijnstok in 
Dubbeldam en de Ontmoetingskerk Sterrenburg. 
Het thema van dit lopende seizoen is ‘Deel je leven’. 
 
Jouw bijdrage: € 5,00 voor één avond 
Deze is over te maken op IBAN NL 13 INGB 0005 2993 81 
t.n.v. H. Schipper, Dordrecht 
 

 
 
Kerklocaties en contactgegevens: 
De Bron, Dudok-erf 30, Dordrecht 078 622 84 42 
Ds. Erik Schipper, dominerik@pkn-stadspolders.nl 
 
De Rank, Dubbelsteijnlaan W. 70, Dordrecht 078 616 19 73 
Ds. Peter Barmentlo, pbarmentlo@gmail.com 
 
Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, Dordrecht 078 617 51 75 
Ds. Riet Boogaard, boogaard@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
 
Enkele bijeenkomsten zijn inmiddels gepasseerd en de resterende zijn: 
 
donderdag 19 januari 2017 ‘Deel je missie’ 
Ds. Peter Barmentlo  in de Rank 
 
 
donderdag 16 februari 2017 ‘Deel je bijbel’ 
Dr. Janneke Stegeman   in de Rank 
 
 
donderdag 16 maart 2017 ‘Deel je zelf?’ 
Cilia Hogerzeil   in de Ontmoetingskerk 
 
 
donderdag 20 april 2017 ‘Deel je angst’ 
Dr. Trineke Palm ??  in de Ontmoetingskerk 

 

 
 

De doelstelling van Karmelkring Elia 
 
zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind je terug in het Jaarverslag 2014 op: 
http://www.karmelcentra.nl/dordrecht/beheer/uploadedfiles/File/KKD_Jaarverslag_20
14.pdf      
 

 
 
Wil je niet verder zonder Karmelkring Elia? 

 
Wij kunnen niet verder zonder jou. Je helpt mee aan het voortbestaan van 
de stichting als een kleine 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. 

 
Dank voor wat de afgelopen tijd aan ons werd toevertrouwd! 
 

 
 

mailto:dominerik@pkn-stadspolders.nl
mailto:pbarmentlo@gmail.com
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En dan nog dit: 
 

"Er is een weg van aandacht voor onszelf; van zorgzaamheid om rust en evenwicht, van besef van 

eigen mogelijkheid en kansen en aanvaarding van eigen beperkingen."  
 

Uit de uitvaartliturgie van pater Tjeu Timmermans  o.carm. 2016-07-04 
 

  

 
Dordrecht, 2017-01-01 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie: Paul Seesink 

www.karmelcentra.nl/dordrecht - karmelkringelia@karmel.nl - 078 616 02 83 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Indien je geen belangstelling hebt voor deze kringbrief, kun je dit melden via karmelkringelia@karmel.nl 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht
mailto:karmelkringelia@karmel.nl

