
                                                                                                                                                        

076 ● 2017-12-01 

Aan karmelbelangstellenden, 

 
Beste lezer, 

In nieuwsbrief nummer 076, de laatste van het jaar 2017, vind u het programma-aanbod 

voor de komende maand december. De maand december is de maand van Sinterklaas, 

Kerstmis en oud en nieuw. Voor de meeste een feestmaand in de donkere dagen. Maar 

ook voor velen een maand van grote eenzaamheid, terugdenken aan verdrietige 

gebeurtenissen. Deze maand hebben wij niet zoveel activiteiten. Maak een keuze en meld 

het ons even in verband met de catering en het doorgeven van eventuele wijzigingen. 

Aanmelden kan het beste via www.karmelcentra.nl/dordrecht of de email.  

 

Bezielingsaanbod: 

 

Het totale 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.  

 

Terugblik en mededelingen vanuit het bestuur: 

 

Titus, icoon van contemplatief leven; 30 oktober 2017 

Sanny vertelde uit haar eigen beleving en persoonlijke ervaring. Daarnaast gebruikte zij 

de door haar up to date gemaakte teksten van een door Titus gemaakte retraite. Mooie 

avond. 

 

Zin in Film:"Departures"; 4 november 2017 

'Departures': Een indrukwekkend en aangrijpend Japans filmdrama over de 'laatste reis'. 

Karmeliet Gerard Westendorp nam ons mee in het verhaal en lichtte de inhoud toe. In de 

pauze was er heerlijke Japanse kippensoep, gemaakt door Corine, en waren er broodjes. 

Na de film discussieerden we over onze indrukken en ervaringen. Prachtige cello-solo. 

 

Zinnige vertellingen: bouw weeskinderdorp in Tanzania; 9 december 2017 

Aad van Vliet vertelde over het land Tanzania en liet vervolgens zien in welke 

omstandigheden hij daar in het begin heeft gewerkt aan de bouw van het dorp voor de 

weeskinderen: hoe het dorp is opgebouwd en wat er al gerealiseerd is. Ook liet hij zien 

hoe de kinderen nu wonen onder een veilig dak binnen een gezin van 10 kinderen met 

een "moeder" per “gezin” en 1 “vader" voor alle kinderen; hoe zij slapen, naar school 

gaan, eten, leren en spelen. 

 

Bijeenkomst Karmel West in Dordrecht; 25 november 2017 

De Karmelkringen uit de Randstad kwamen bijeen in Dordrecht en Karmelkring Elia 

mocht gastheer zijn. Na een korte regelviering werd wederzijds informatie uitgewisseld. 

Na de lunch werd in kleine groepen gediscussieerd over “wat maakt liturgie tot 

karmelliturgie”. Voor 2018 zijn een viertal bijeenkomsten gepland.  

Het jaarthema wordt: “Liturgie als uitdrukking van gemeenschap”. De data voor 2018 

worden in komende kringbrieven bekend gemaakt. 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht
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Zie op het laatste blad de kerstwens van Prior Provinciaal Jan Brouns!! 

 

 

Programma-aanbod in december 2017 

Rond de Schrift; woensdag 6 december 2017 

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 

Tijden  : 20:00 – 22:00 uur 

Locatie  : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht   

Bijdrage  : € 5,00 per persoon/per avond 

 

Engelen in beeld; dinsdag 12 december 2017 

Engelen zijn niet specifiek uit de christelijke traditie. Engelen kwamen al voor in het Oude 

Egypte, in de Syrische traditie en als Cherubs in Mesopotamië. Later verschenen zij in 

islamitisch, joodse en christelijke religies. Het woord “engel” is afkomstig uit het Griekse 

“ángelos”, dat "boodschapper" betekent.  

Wie zijn ze, die mythologische, gevleugelde wezens? Zijn zij alleen symbolische 

voorstellingen van abstracte ideeën of toch werkelijke geesten? De bekendste engelen 

zijn wel de aartsengelen (Rafaël, Michaël en Gabriël) en de beschermengelen of 

engelbewaarders. Met name de laatste twee zijn veel uitgebeeld in de kunst. Om de 

boodschap aan mensen over te brengen, kregen ze herkenbare menselijke vormen, 

weliswaar met vleugels. 

Engelen zijn in de christelijke kunst een grote rol zijn gaan spelen, gestimuleerd door 

passages uit de bijbel. Al die afbeeldingen waren er aanvankelijk vooral voor om de 

verhalen uit de bijbel te verduidelijken voor mensen die niet konden lezen. Engelen zijn 

dankzij de kunst een begrip geworden. 

In deze bijeenkomst kijken we waar en hoe engelen voorkomen in de Schrift en op welke 

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

 

Begeleiding : Gabriëlle Vermeulen  

Tijden  : 20:00 – 22:00 uur 

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

Bijdrage  : € 5,00 per persoon/per avond 

 

Zinnige vertellingen: Braambos documentaire Edith Stein; 14 december 2017 

Edith Stein werd in 1891 in Polen als jongste van elf kinderen geboren in een orthodox 

joodse familie. In 1904 werd ze atheïste. De kennismaking met de autobiografie van de 

heilige Theresia van Ávila betekende een keerpunt in haar leven. Edith Stein bekeerde 

zich tot het katholicisme, liet zich op 1 januari 1922 dopen. 

Op 15 april 1934 trad zij in bij de orde van de ongeschoeide karmelietessen in Keulen en 

nam de kloosternaam Teresa Benedicta van het Kruis aan. Edith Stein ging in 1938, 

samen met haar zus Rosa, naar een Karmelietessenklooster in het Nederlandse Echt in 

een poging zo aan de Jodenvervolging te ontsnappen.  Twee jaar na de Duitse bezetting 

van Nederland werden beiden op 2 augustus 1942 opgepakt door de Gestapo en 

via kamp Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Op 9 augustus 1942, werden de 

twee zusters in de gaskamer omgebracht. 

 

Begeleiding : Peter Bokelaar 

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

         en om 12:30 uur sluiting 

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

     Toegang  : geheel gratis en iedereen is van harte welkom 
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Leerhuis groep 1; dinsdag 19 december 2017 

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 pen en papier mee! 

 

Begeleiding : Gabriëlle Vermeulen  

Tijden  : 20:00 – 22:00 uur 

Locatie  : Privéadres, welke per bijeenkomst nader wordt bepaald. 

     Bijdrage  : € 5,00 per persoon/per avond 

   

Eliaviering; woensdag 14 december 2017        

Maandelijkse viering in Karmelitaanse geest onder een thema.  

Spiritualiteit in een samenspel van muziek en zang, gebed en stilte, lezing en overweging 

geactualiseerd 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. Na de viering is er 

ontmoeting met koffie en thee.                  

 

Begeleiding : Marijke Rovers, Gaby Vermeulen en Ria Polman               

Piano  : Herman van Rooijen 

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. 

 
 

 

 

Vriendenboek Titus Brandsma. Wij bevelen dit boek van harte aan! 

Uit de inleiding van het boek: 

“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 

 

 
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, 2017-12-01 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie bestuur 
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En weer wordt het Kerstmis 

 

 

En weer wordt het Kerstmis. 

En weer wordt er gesproken over “een witte kerst”. 

En weer zingen we “glo-o-o-o-oooooo”     

En weer is er een kerstbestand – of niet.  

En weer gaat het leven gewoon door. 

En weer bidden we: 

 

Eeuwige en Ongeziene,  

die onze God wilt zijn:  

open uw hemel  

en maak het licht op aarde  

opdat wij in de ogen van het kind dat geboren is,  

uw aangezicht bespeuren  

en voorgoed mogen weten  

hoezeer Gij ons liefhebt  

en met ons wilt zijn  

alle dagen en nachten van ons leven. 

 

In de ogen van het kind,  

in de werkelijkheid van  

`alle dagen en nachten van ons leven` 

bespeuren en voorgoed weten  

dat we hoopvolle mensen mogen zijn 

tegen beter weten in…. 

 

Geen wonder dat je door anderen  

voor gek wordt versleten  

zelfs gaat twijfelen aan jezelf… 

 

En het toch niet kunnen laten 

het verlangen uitzingen                      

naar een betere wereld,  

naar de onmogelijke vrede  

thuis, in de gemeenschap, in je eigen land,  

in de verre en ook zo dichtbije wereld. 

 

Dat het verlangen levend blijft. 

Dat Kerstmis ons verlangen voedt. 

Dat we mogen zien…met nieuwe ogen. 

 

In die zin wens ik u die dit leest  

en al uw dierbaren  

een Zalig Kerstfeest  

en een gezegend nieuw jaar 2018.  

 

 Jan Brouns O.Carm. Prior Provinciaal 

        pentekening: Paul Reehuis O.Carm. 

 

 


