
                                                                                                                                                        

075 ● 2017-10-01 

Aan karmelbelangstellenden, 

 
Beste lezer, 

In deze nieuwsbrief nummer 075 vind u het programma-aanbod voor de komende 

maand november. Deze maand is er een grote variëteit aan activiteiten: voor elk 

wat wils. Maak een keuze en meldt het ons even in verband met de catering en het 

doorgeven van eventuele wijzigingen. Aanmelden kan het beste via 

www.karmelcentra.nl/dordrecht, tab: aanmelden of de email.  

 

Bezielingsaanbod: 

Het programma-aanbod voor het seizoen 2017-2018 kunt u vinden op onze website: 

www.karmelcentra.nl/dordrecht.  

De brochure is verspreid op de verschillende (kerk)locaties en in de 

gedachteniskapel Titus Brandsma. Als u een brochure wilt hebben kunt u deze op 

een van de locaties ophalen dan wel aanvragen bij onze secretaris: 

karmelkringelia@karmel.nl. De brochure is ook digitaal beschikbaar.  

 

Mededelingen vanuit het bestuur: 

In de volgende Kringbrieven wil het bestuur mededelingen doen over wat het 

bestuur bezig houdt. 

 

 
Programma-aanbod 
 

 

Zin in Film: “Departures” 

De film Departures uit 2008 van regiseur Yōjirō Takita, volgt de diepgaande en 

soms komische kennismaking van Daigo Kobayashi met de dood, terwijl hij de 

wonderen, vreugde en betekenis van het leven ontdekt. Daigo is een getalenteerd 

cellist wiens orkest plotseling wordt ontbonden. Wegens geldgebrek besluit hij met 

zijn vrouw terug te keren naar zijn geboortedorp, waar hij door een onduidelijke 

advertentie per ongeluk bij een uitvaartondernemer terecht komt en wordt 

aangenomen. Hoewel zijn vrouw en zijn vrienden neerkijken op het werk dat hij 

doet, weigert Daigo zijn baan op te zeggen. Hij raakt steeds meer bedreven in de 

officiële rituelen en door de dagelijkse confrontatie met de dood, begint hij 

eindelijk in te zien waar het in het leven werkelijk om draait. 

 

Begeleiding : Gerard Westendorp O.Carm. 

Datum  : zaterdag 4 november 2017 

Tijden  : 11:00 uur – 15:00 uur 

Locatie  : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE  

      Dordrecht  

Lunch  : Wij zorgen voor koffie en thee. 

      Wij zorgen ook voor een kop soep en een broodje 

     Uw bijdrage : € 5,00 per persoon en iedereen is van harte welkom 

 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht
http://www.karmelcentra.nl/dordrecht
mailto:karmelkringelia@karmel.nl
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Y%C5%8Djir%C5%8D_Takita&action=edit&redlink=1


Rond de Schrift (2/6) 

In het kerkelijk jaar B staat het evangelie van Marcus centraal. In de 

bijeenkomsten lezen we samen de evangelietekst die voor de daaropvolgende 

zondag voor de ‘Liturgie van de zondag’ wordt aangegeven. Hierover gaan we met 

elkaar in gesprek. Op verzoek wordt uitleg en toelichting gegeven. We delen de 

spiritualiteit als mensen van de 21e eeuw. 

 

Begeleiding : Henk Berflo 

Datum  : woensdag 8 november 2017 

Tijden  : 20:00 – 22:00 uur 

Locatie  : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV   

      Dordrecht   

Bijdrage  : 5,00 Euro per persoon/per avond 

 

 

Zinnige vertellingen: Malaika-kids; weeskinderdorp in Tanzania 

Tanzania kent vele weeskinderen (geschat op 2,5 milj.) voor wie de toekomst er 

niet rooskleurig uitziet. Op 16 februari 2004 hebben we een huis gehuurd in Dar Es 

Salaam en dit ingericht als opvanghuis voor weeskinderen. In eerste instantie 

vangen wij de kinderen daar op en gaan wij op zoek naar familieleden. Als wij geen 

familie kunnen vinden of zijn die niet in staat zijn om de zorg van het kind op zich 

te nemen, dan bieden wij een thuis in het Malaika-Kids Kinderdorp in Mkuranga. 

In 2009 vroeg de stichting Malaika-kids Aad van Vliet om naar Tanzania te gaan om 

daar de bouw van het weeskinderdorp technisch en financieel te begeleiden. De 

eerste maal ging Aad voor 3 maanden. Nu gaat hij al een aantal jaren voor 4 tot 6 

weken. Inmiddels is er al een heel dorp ontstaan waar 120 kinderen kunnen wonen. 

Aad zal vertellen over de omstandigheden waarin hij de bouw begeleidde en wat hij 

daar gerealiseerd heeft. Hij vindt het fijn om terug te gaan naar “zijn” kinderen en 

moeders. Hij vertelt met veel passie, aan de hand van plaatjes en een filmpje, over 

het dorp en de bewoners.  

 

Begeleiding : Aad van Vliet 

Datum  : donderdagmorgen 9 november 2017 

Tijden  : 10:30 uur inloop met koffie/thee; 11:00 uur start presentatie en 

      om 12:30 uur sluiting 

Locatie  : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE  

      Dordrecht 

     Toegang  : is geheel gratis en iedereen is van harte welkom 

 

 

Literatuur en Levensvragen (2/4) 

Vandaag bespreken wij het boek: “Het huis waar jij van hield” van Tatiana de 

Rosnay. Een Parijse vrouw vecht voor haar huis vol herinneringen Parijs, tweede 

helft 19de eeuw. Door de ambitieuze stadsvernieuwingswerken van baron 

Haussmann verdwijnen er complete wijken van de kaart. De huizen van duizenden 

Parijzenaars worden onteigend. Ondertussen kabbelt het leven van Rose Bazelet 

rustig voort, ze leest Le Petit Journal en maakt wandelingen in de tuinen rond het 

Palais du Luxembourg. Tot de dag waarop de noodlottige brief komt: haar huis ligt 

op het tracé van de boulevard Saint-Germain en moet worden afgebroken. Haar 

wereld dreigt in te storten, maar Rose bindt de strijd aan met de prefect en met de 

keizer om het familiebezit te redden: het huis dat een angstvallig bewaard geheim 
herbergt.  

 

Begeleiding : José ten Berge-de Fraiture  

Datum  : maandag 13 november 2017 

Tijden  : 13:30 – 15:30 uur 

Locatie  : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV   

      Dordrecht 

     Bijdrage  : 5,00 Euro per persoon/per avond 

 

 



Eliaviering        

Maandelijkse viering in Karmelitaanse geest onder het thema: “Jou Toevertrouwd”. 

Spiritualiteit die geactualiseerd wordt in het gewone dagelijkse leven. 

Vóór aanvang kunnen liederen worden ingeoefend. Ook is er gelegenheid om een 

eigen voorbede uit te spreken en daarbij een lichtje aan te steken.                   

 

Begeleiding : Hanny en Theo Tiebosch en Corine Mulder               

Piano  : Herman van Rooijen 

Datum  : woensdag 15 november 2017                            

Tijden  : liederen inoefenen: 19:10 – 19:25 uur, viering met   

      ontmoeting: 19:30 – 20:30 uur.  

Locatie  : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE  

      Dordrecht 

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 

 

 

Samen Speling lezen 

‘Speling’ is een kwartaaltijdschrift voor bezinning en bezieling. Het volgt de 

ontwikkelingen van onze tijd en zet deze in het licht van Karmelitaanse 

geestkracht. Expliciet worden eigentijdse spirituele en mystieke onderwerpen aan 

de orde gesteld. Het is een tijdschrift voor bezinning, die zich niet alleen richt op 

herkenbare religieuze uitingen en vormen. Speling probeert ook de onderstroom 

van het alledaagse leven zichtbaar te maken. Speling is nieuwsgierig naar wat er 

ten diepste leeft in cultuur en samenleving. 

Thema’s: 

Per jaar wordt één overkoepelend thema aangehouden dat per kwartaal wordt 

uitgewerkt in een deelthema. De thema’s die Speling aan de orde stelt vormen een 

breed kleurenpalet van menselijke ervaringen. Elke jaargang verzorgt één 

kunstenaar de omslag en de illustraties. Speling-kunstenaar van het jaar 2017 is 

Margriet Smulders.  

Leesgroepen: 

Het is een goede gewoonte om met meerdere lezers, in een 4 tal bijeenkomsten, 

Speling te lezen en daarover van gedachten te wisselen. In Dordrecht heeft Peter 

Rovers een leesgroep. Ook u kunt aansluiten en zich aanmelden bij Peter Rovers: 

rvrsmndv@wxs.nl 
 

Begeleiding : Peter Rovers 

Datum  : zaterdag 18 november 2017 

Tijd  : 10:00 - 12:00 uur. 

Locatie  : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 TV   

     Dordrecht 

Bijdrage  : € 5,00 per persoon  

 

 

Karmel West 

Regelmatig komen Karmelkringen uit de Randstad tezamen. Dit jaar is dat rond 

liturgie. Zij bezinnen zich op een tekst van Ad de Keyzer uit: 

‘Ga met ons jouw weg’, en ‘Wat maakt liturgie tot karmelliturgie?’. 

Daarover gaan ze  met  elkaar in  gesprek. Wat  heeft  liturgische spiritualiteit met 

ons leven te maken? Hoe kan het ons verrijken? Hoe geven wij daar uitdrukking 

aan? 
 
Begeleiding : Susan van Driel o.carm. en Ben Wolbers o.carm.  

Datum  : zaterdag 25 november 2017 

Tijd   : 10:00 – 15:00 uur. 

Locatie  : Parochiezaal van De Verrezen Christuskerk, Slotemaker de  

     Bruïnestraat 1 3317 RV Dordrecht 

Aanmelden` : vóór 15 november bij het karmelsecretariaat:    

     secretariaat@karmel.nl 
 

 

mailto:rvrsmndv@wxs.nl
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Leerhuis groep 2 - (3/6) 

Wij gaan met elkaar verschillende passages lezen uit de vier evangeliën. In overleg 

bepalen de deelnemers welke verzen zij graag willen lezen en met elkaar 

bespreken. Is er een tekst waar je vaak over struikelt, waarvan je steeds denkt als 

je die leest: ‘maar wat wordt hier nu toch bedoelt?’ of een vers die een gevoel van 

wrevel of irritatie oproept? Dan zijn dát  waarschijnlijk mooie teksten om eens in 

te duiken. We doen dat volgens de geestelijke lezing: ‘Lectio Divina’. Met elkaar 

zoeken we naar de betekenis van de tekst en naar de zeggingskracht daarvan voor 

ons persoonlijk. Het zijn geen bijeenkomsten om achterover te leunen en te 

luisteren, maar we gaan met elkaar aan de slag om de tekst te ontrafelen. Neem 

dus uw tablet of pen en papier mee! 

 

Begeleiding : Gabriëlle Vermeulen  

Datum  : dinsdag 28 november 2017 

Tijden  : 20:00 – 22:00 uur 

Locatie  : Privéadres, welke per bijeenkomst nader wordt bepaald. 

     Bijdrage  : 5,00 Euro per persoon/per avond 

   

 

Vriendenboek Titus Brandsma 
“Titus Brandsma wordt in dit boek van verschillende kanten belicht als vriend en 

filosoof, journalist en professor, emancipator en vredesstichter, verzetsheld en 

dierenvriend. 

Iedere keer een paar pagina’s waarin hij in beeld en aan het woord komt. Vensters 

waardoor we een glimp opvangen van het innerlijk van deze bezige en toch zo 

stille karmeliet, die zo vurig verlangde te leven vanuit God.” 

 
Tekst en beeldcompositie: Kees Waaijman. 

Prijs € 19,90 exclusief verzendkosten 

Verkoop: Titus Brandsma Memorial Nijmegen of 

Per mail: titusbrandsmavrienden@karmel.nl of 

Per mail: karmelkringelia@karmel.nl 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

De doelstelling van Karmelkring Elia 
 

Zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind 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 

 

 
Dordrecht, 2017-11-01 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie bestuur 
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