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Aan karmelbelangstellenden, 

 
Beste lezer, 

Karmelkring Elia  kan terugkijken op een mooi bezielingsjaar met diverse hoogtepunten, 

maar ook op minder mooie, ook persoonlijke, momenten. Wij danken u voor uw steun en 

betrokkenheid bij onze Karmelkring. Er ligt weer een heel jaar voor ons en we willen op 

dit moment vooral vooruitkijken: we gaan er samen een mooi bezielend jaar van maken. 

Het bestuur van Karmelkring Elia wenst u allen toe: een gezond, gelukkig en inspirerend 

nieuwjaar voor u en uw dierbaren. 

Het bestuur wenst u ook toe: een mooi nieuwjaar om met de Karmelkring op zoek te 

gaan en  ons te verdiepen in wat ons beweegt en bezielt.  

Deze maand hebben we weer verschillende activiteiten met onder andere een  bijzondere 

inleiding van Benedictijn Thomas Quartier over Liturgische spiritualiteit.  

Maak een keuze en meld het ons even in verband met de catering en het doorgeven van 

eventuele wijzigingen. Aanmelden graag 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: 

Presentatie van de Karmelkring Elia Dordrecht: Op 30 november was het bestuur van de 

Karmelkring Elia uitgenodigd om zich breder te presenteren aan het parochiebestuur, de 

locatieraden en de pastoraatsgroepen van onze parochie. Het was een geslaagde 

presentatie en bracht voor velen duidelijkheid wie we zijn, wat wij doen en wat we ook 

voor de locaties kunnen betekenen. 

 

Overleg met dagelijks bestuur van Ned. Provincie van Karmelieten: Op 4 december heeft 

Karmelkring Elia verantwoording over de afgelopen periode afgelegd aan het dagelijks 

bestuur van de Nederlandse Karmelprovincie en hen geïnformeerd over de activiteiten en 

toekomst van de Karmelkring.   

 

Engelen in beeld; dinsdag 12 december 2017. In deze bijeenkomst vertelde Gabriëlle 

Vermeulen deskundig en enthousiast over waar en hoe engelen voorkomen in de Schrift 

en op welke wijze ze in de kunst verbeeld worden. Ondanks de weersomstandigheden 

waren er 15 geïnteresseerden. Het was een mooie avond. Gaby: hartelijk bedankt!! 

 

Zinnige vertellingen: naar aanleiding van de evaluatie op 14 december blijkt dat er veel 

interesse is in de invullingen op de 2de donderdagmorgen in de maand. We willen in elk 

geval tot de zomervakantie door te gaan met de maandelijkse bijeenkomsten in de 

Gedachteniskapel Titus Brandsma. 

 

Data bijeenkomsten Karmel West: 17 maart; 9 juni; 22 september; 24 november. 

 

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


Programma-aanbod in januari 2018 
 

 

Leerhuis groep 2; dinsdag 9 januari 2018 

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 

 

Zinnige vertellingen; donderdag 11 januari 2018 

Onderwerp wordt nader bekend gemaakt. 

 

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 

 

Eliaviering; woensdag 17 januari 2018        

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 : Myrthe ten Berge, Arno Aardoom en Berry van Son               

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. 

 
Liturgische spiritualiteit; dinsdag 23 januari 2018 

Thomas Quartier is benedictijner monnik van de St. Willibrord-Abdij te Doetinchem en is 

als professor verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daar verricht hij 

onderzoek naar rituele - en liturgische handelingen in kloosters en daarbuiten.  

Onlangs verscheen van zijn hand het boek ‘Liturgische spiritualiteit: benedictijnse 

impulsen voor klooster, kerk en wereld’. Hierin verbindt hij de velden van de liturgie en 

de spiritualiteit van de benedictijnse traditie met concrete leefsituaties van de moderne 

mens van nu.  

Wat kunnen wij leren van de rijke geestelijke traditie van de benedictijnen en hoe kunnen 

wij dat toepassen in de tijd en plaats waar wij nu leven en werken? Niemand beter dan 

Thomas Quartier om die vraag te beantwoorden.  

Deze bezinningsavond is een initiatief van Karmelkring Elia Dordrecht en wordt mede 

gedragen door de parochie H. Theresia van Ávila in de Drechtsteden. 

 
Begeleiding : Thomas Quartier  

Tijden  : 20:00 – 22:00 uur 

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

Bijdrage  :  Uw vrije gift, ter dekking van de kosten, wordt op prijs gesteld. 



 
Leerhuis groep 1; woensdag 24 januari 2018 

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 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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, 2018-01-01 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie bestuur 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht

