
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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TITUS TEGENWOORDIG

Het jaarthema van de Karmelcentra voor spiritualiteit staat dit jaar in het teken van 

Titus Brandsma en zijn geestelijke weerbaarheid.  

 

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 menings-

uiting 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.

Programmagroep Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente

Sanny Bruijns, Frida Koopman, Remke van Marle, Paula Tielemans 

en Herman Scholte-Albers.

STILTE EN GEBED

Dagelijks komen wij in onze kloosters bijeen voor stilte en gebed. U bent daarbij 

van harte welkom!

Dagkapel Elisakerk, Rembrandtlaan 25, Almelo

Maandag t/m vrijdag  08.00 - 08.20 uur  Ochtendgebed

Maandag t/m vrijdag  19.00 - 19.35 uur  Eucharistie 

       of gebedsviering

2e zondag van de maand   09.30 uur  Karmelviering

Dagkapel Karmelklooster, Hertmerweg 46, Zenderen

Maandag t/m vrijdag  09.30 uur  Eucharistie

Woensdag   12.00 uur  Stilteviering 

Dagelijks   18.00 uur  Gebedsviering

1e zondag van de maand  10.00 uur  Karmelviering 

       in de Parochiekerk

Karmelitessenklooster, Carmelitessenweg 1, Zenderen 

Maandag t/m vrijdag  17.00 uur  Eucharistie

Iedere zondag   08.10 uur  Eucharistie

Dagelijks   Getijden- en rozenkransgebed

    (zie www.carmelitessen.nl)

Kennismaken met de Karmel in Twente? 
Wat is de Karmel? Wie en waar zijn de karmelieten in Twente anno 2017? Waar staan ze voor? 
Voor iedereen die graag meer willen weten over de Karmelfamilie in Twente is er een 
informatieochtend.
Datum  Zaterdag 14 oktober van 10.00 - 12.00 uur
Locatie  Karmel Zenderen, Hertmerweg 46, Zenderen
Begeleiding  Frida Koopman, Remke van Marle en Herrman Scholte-Albers
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NAJAAR 2017

LEESGROEP NIEUWE KATECHISMUS
We lezen maandelijks delen uit dit boek en proberen van daaruit voor onszelf een 

antwoord te vinden op de vraag ‘Wat geloof ik eigenlijk? ‘.

Data  Woensdag 6 september van 15.00 - 16.30 uur in Zenderen

  Verdere data in overleg met de groep (e.koning@karmel.nl)

Begeleiding Edgar Koning 

ELIA IN DE KERK VAN ZENDEREN
Aan de hand van afbeeldingen uit het leven van de profeet Elia vertelt Edgar Koning 

over deze profeet en over de karmelitaanse spiritualiteit. 

Datum  Zaterdag 9 september van 10.00 – 12.00 uur in Zenderen

Begeleiding Edgar Koning en Remke van Marle

WONDERVERHALEN
Wij proberen samen de betekenis te verstaan van enkele wonderverhalen uit het 

evangelie volgens Johannes (de genezing van een blindgeborene, de opwekking van 

Lazarus en de broodvermenigvuldiging) en vragen ons af wat deze verhalen beteke-

nen voor ons dagelijkse leven.

Data  Woensdagen 13, 20 en 27 september van 15.00 - 17.00  uur 

  in Zenderen

Begeleiding Gerard Westendorp

SPIRITUELE BIOGRAFIE
Het schrijven van een autobiografie geeft je inzicht in de ontwikkeling van je geeste-

lijke groei. Het is een schatgraven naar wat jou eigen is en wat je bronnen zijn. 

Data  Woensdagen 13 en 27 september, 18 oktober en 1 november

   van 19.30 - 21.30 uur in Zenderen.  

  Indien gewenst worden vervolgbijeenkomsten gepland

Begeleiding Herman Scholte-Albers

NAJAAR 2017

ICOON SCHILDEREN
Iconen worden wel ‘vensters op de eeuwigheid’ 

genoemd. Al schilderend komt de icoon voor je 

tot leven. In een bezinnende sfeer met op de 

achtergrond Byzantijnse muziek schilderen we 

Titus Brandsma.

Data  14 Maandagen: 

  van 18 september tot 18 december 

  van 19.30 - 21.45 uur in Almelo 

Kosten  € 125,00

Begeleiding André Bourgonje, Johan Kokenberg en Henny Leemreize 

ZOEKEN NAAR GOD
In ons zoeken naar God worden we geleid door ons verlangen. Dit verlangen kan 

ontstaan of versterkt worden na een spirituele ervaring. We bezinnen ons op de ver-

schillende aspecten van ons verlangen met behulp van thema’s en teksten.

Data  Woensdagen 4, 11 en 25 oktober, 1 en 8 november 

  van 14.00 – 16.00 uur in Zenderen

Begeleiding Pierre Marnette en Hauw Sien Thé 

PSALMEN
Psalmen zijn ‘deuren’ die toegang geven tot een wondere wereld: de werkelijkheid van 

ons dagelijks leven. Zij doen ons beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde en dat 

we leven van Zijn onuitputtelijke, gunnende liefde. 

Data  Donderdag 5 oktober Psalm 136 Leon Teubner 

  Donderdag 12 oktober Psalm 111 Paul Reehuis

  Donderdag 19 oktober Psalm 47 Kees Waaijman   

Locatie & tijd Van 19.45 - 21.30 uur in Almelo
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NAJAAR 2017

ZINGEN VANUIT DE ZIEL
Laat de schoonheid klinken van het lied en van de diepte van je ziel. We zingen uit 

kerkelijk repertoire van diverse bronnen en tijden rond het thema ‘Bezieling’ in 

aansluiting op de feesten van Allerheiligen en Allerzielen. 

Datum  Donderdag 26 oktober van 15.00 - 17.30 uur in Zenderen

Kosten  € 10,00

Begeleiding Anne-Marie ter Beke

GOD, WAT BEN JE VERANDERD
Het beeld dat we meegekregen hebben van ‘God’ is vaak behoorlijk veranderd of 

helemaal vervaagd. Aan de hand van het boek God wat ben je veranderd verkennen we 

wat deze veranderingen voor onszelf en ons geestelijk leven betekenen. 

Data  Donderdagen 26 oktober, 9 en 23 november, 14 december

  van 19.45 – 21.30 uur in Almelo

Begeleiding Irma Jurgens en Frida Koopman

ALS DEMENTIE MET ONS GAAT
De ziekte Dementie knabbelt aan onze zekerheden. Hoe kijk ik naar de mens met die 

ziekte? In een meditatieve sfeer en via teksten en ervaringen worden we uitgenodigd 

onszelf en de ander in vrijheid en als nieuw te gaan zien.

Datum  Woensdag 13 december van 19.45 – 21.30 uur in Zenderen

Begeleiding Paula Tielemans

RETRAITEDAGEN ‘OP WEG NAAR KERSTMIS’ 
Wij bezinnen ons in de week voor Kerstmis aan de hand van enkele Bijbelse teksten op 
de menswording van God in ons leven. 
Datum Van zondag 17 december (aanvang: 17.00 uur) tot woensdag 20 december   
  (afsluiting: 16.00 uur) in Zenderen
Kosten € 200,00
Begeleiding Sanny Bruijns (Informatie: s.bruijns@karmel.nl)

EEN JAAR LANG

MEDITATIE
Het samen mediteren blijkt steeds weer een bijzondere kracht te hebben. 

Vanwege het jaarthema ‘Titus Tegenwoordig’ worden inleidende teksten van 

Titus Brandsma gebruikt. 

Data   Iedere dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur vanaf 12 september 

  in Zenderen

Begeleiding Frida Koopman 

ROND DE SCHRIFT
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. 

 

Almelo  Dinsdagen 19 september; 3, 17 en 31 oktober; 28 november;

  16 en 30 januari; 13 en 27 februari;  20 maart en 10 april;

  8 en 22 mei; 5 en 19 juni van 10.00 – 12.00 uur

Begeleiding Sanny Bruijns en Johan Hettinga

 

Hengelo  Iedere maandag vanaf 4 september van 10.00-12.00 uur

Locatie  Raphael-Exoduskerk, Mozartlaan 139a, Hengelo

Begeleiding Anja van de Haar (anjavandehaar@kpnmail.nl)

MEDITATIEF WANDELEN
Steeds opnieuw kan de natuur je tot stilte en verwondering 

brengen en kun je opengaan voor de heelheid van de Schepping. 

Na een meditatief moment wandelen we in stilte. 

(Voor actuele informatie raadpleeg te zijner tijd onze website)

Data  Zaterdagochtenden 23 september, 21 oktober, 

  17 maart en 28 april van 9.30 – 12.30 uur

Begeleiding Frida Koopman
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EEN JAAR LANG

MYSTIEKE TEKSTLEZING
Wij lezen samen teksten van geestelijke schrijvers van vroeger en nu. We stellen ons 

de vraag op welke manier ze met ons eigen leven te maken hebben. Het boek Mystiek 

leven, levenslessen in mystieke teksten van Kick Bras is onze leidraad

Data  Donderdagen 14 september, 19 oktober, 16 november, 

  14 december, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei   

  en 14 juni van 14.30 - 16.30 uur in Zenderen

Begeleiding Tjalling van Balen

LEESGROEP SPELING
Het tijdschrift Speling wil mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil in 

woord en beeld ruimte creëren voor het stellen van vragen bij wat er op ons afkomt. 

In de leesgroepen bespreken we de nummers van de lopende jaargang rond het 

thema ‘Goeie genade’. 

Almelo  Donderdagen 21 september, 16 november, 15 februari en 17 mei

  19.45 – 21.30 uur o.l.v. Herman Scholte-Albers en Sanny Bruijns  

Enschede Maandagen 11 september en 4 december van 10.00 -12.00 uur

  o.l.v. Herre Roorda en Marie-Louise Fisscher

  Informatie: hfroorda@hetnet.nl  

EEN JAAR LANG

LABYRINT
Het lopen van een labyrint kan je helpen om bij de essentie van je leven te geraken. 

Onder begeleiding kunt u kennismaken met deze loopmeditatie in de tuin van het 

klooster van Zenderen.

Data  Zaterdagen 30 september 2017 en 26 mei 2018 

  van 9.30 - 12.00 uur in Zenderen

Begeleiding Frida Koopman en Paula Tielemans

FILM & SPIRITUALITEIT
We kijken respectievedlijk naar de films Coming Home, Shadowlands en Disgrace om 

daarna met elkaar in gesprek te gaan over geloofsbeleving en religieuze ervaring.

Data  Woensdagen 29 november, 31 januari en 7 maart 

  van 14.30 – 17.30 uur in Zenderen

Begeleiding Gerard Westendorp

Hengelo Groep 1: dinsdag 19 september   

  van 10.00 - 12.00 uur

  Groep 2: donderdag 21 september 

  van 14.30 - 16.30 uur

  o.l.v. Jo Nibbelke en Remke van Marle  

  (remke44@gmail.com) 

Zenderen Woensdag 27 september van 

  15.00 – 16.30 uur o.l.v. Doekle de Boer 

  (ddebo53@hetnet.nl)
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VOORJAAR 2018

BEZIELINGSAVOND
Wat spreekt je aan in het bezinningsaanbod van Karmel Twente? 
Op deze avond wil de programmagroep nadenken over het lopende en komende jaarprogramma. 
Iedereen is van harte welkom om mee te denken. 
Datum Dinsdag 13 maart van 19.30 – 21.00 uur in Zenderen

MANNELIJKE SPIRITUALITEIT
Wat voor invloed heeft het man zijn op je spiritualiteitsbeleving? We gaan dit een 

aantal avonden verkennen via thema’s en teksten.

Data  Dinsdagen 16, 23 en 30 januari, 13 en 27 februari 

  van 19.45 - 21.30 uur  in Almelo

Begeleiding Pierre Marnette en Hauw Sien Thé

ICOON SCHILDEREN
Iconen worden wel ‘vensters op de eeuwigheid’ genoemd. Al schilderend komt de 

icoon voor je tot leven. In een bezinnende sfeer met op de achtergrond Byzantijnse 

muziek schilderen we een icoon. 

(Voor actuele informatie raadpleeg te zijner tijd onze website)

Data  14 Maandagen: van 22 januari tot 30 april van 19.30 - 21.45 uur

Kosten  € 125,00

Begeleiding André Bourgonje, Johan Kokenberg en Henny Leemreize 

AANDACHTIG LEVEN 
Wij verlangen ernaar in alles en allen god te zoeken om hem daar te vinden. Alles wat 

we voor dat zoeken en dus voor het vinden nodig hebben, ligt in ons leven van alledag 

verborgen. We vragen ons af hoe onze dagelijkse bezigheden een geestelijke oefening 

kunnen zijn.

Data  Donderdagen 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april

  van 14.00 – 16.00 uur  in Almelo

Begeleiding André Zegveld en Herre Roorda

VOORJAAR 2018

MARIA MAGDALENA
 Aan de hand van de vele verbeeldingen van deze ‘femme fatale van het christen-

dom’ verdiepen we ons in wat haar iconografie ons aanreikt. 

Datum  Woensdag 14 maart van 10.15 – 11.45 uur in Zenderen

Begeleiding Jeanne van der Stappen-Heyvaert

BIBLIODRAMA: DE SCHRIFT DOEN
Bibliodrama is een manier om je persoonlijke levensverhaal en de verhalen uit de 

Schrift bij elkaar te brengen. In het boek Handelingen lezen we hoe de eerste chris-

tenen omgingen met de hen omringende heidense wereld. Kan dit ons inspireren 

in ons spirituele zoeken in de hedendaagse samenleving?

Data   Woensdagen 4, 11, 18 en 25 april van 19.30 – 21.45 uur 

  in Zenderen

Begeleiding Frida Koopman en Herman Scholte-Albers  

VOL VAN LEEGTE
Vol van leegte is een brief van Joost Zwagerman, geschreven aan de Spaanse 

kunstschilder Francisco de Zurbarán (1598-1664). De Zurbarán staat bekend als een 

Spaanse ‘mysticus met schildersgerei’. We lezen de brief en kijken naar werken van 

De Zurburán en aanverwante kunstwerken.

Data  Donderdagen 5 en 19 april van 19.45 - 21.30 uur in Almelo

Begeleiding Herman Scholte-Albers

IN DE VOETSPOREN VAN TITUS BRANDSMA
 
Om Titus Brandsma te gedenken organiseren we 
rond 26 juli 2018 een excursie. 
Voor actuele informatie raadpleeg te zijner tijd onze website.
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OVER DE KARMEL

KENNISMAKEN MET DE NEDERLANDSE KARMEL
Voor mensen die kennis willen maken met de karmelitaanse leefwijze zijn er op 

4 november 2017 en 5 mei 2018 kennismakingsdagen in het landelijk vormings-

huis 

te Boxmeer. Inlichtingen en opgave: Minie Pasop, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer.

Tel.nr. 0485 - 56 21 55, e-mail: m.pasop@karmel.nl

KLOOSTERPAD ZENDEREN
Het kloosterpad is een uitgezette route over de Zenderense Es, waarin religieuze en 

culturele plekken zijn opgenomen.  

Voor meer informatie, ga naar www.kloosterpadzenderen.nl.

BIBLIOTHEEK KARMELKLOOSTER ZENDEREN
In het klooster van Zenderen is een rijk voorziene bibliotheek aanwezig met boeken 

over bijbel, geloven, liturgie, spiritualiteit en samenleving. 

Contactpersoon: Edgar Koning o.carm.

Tel.nr. 074 - 265 95 90 of e-mail: e.koning@karmel.nl

GEESTELIJKE BEGELEIDING
wie behoefte heeft aan begeleiding op de geestelijke weg kan een afspraak maken 

voor meer informatie en een kennismakingsgesprek. 

Contact via karmeltwente@karmel.nl of www.geestelijkebegeleiding.nl

KARMEL TWENTE
Iedere maand komt de Karmelfamilie op vrijdagavond bijeen voor een viering, 

een broodmaaltijd en bezinning in het klooster te Zenderen. 

Voor meer informatie: karmeltwente@karmel.nl

Contactpersoon: Herre Roorda

Tel.nr. 0546 – 86 13 67,  e-mail: hfroorda@hetnet.nl

OVER DE KARMEL

KARMELBEWEGING
Karmelbeweging is een beweging van mensen die geraakt zijn door de Karmel-

spiritualiteit en daar op eigen wijze in hun dagelijks leven vorm aan geven. Er zijn 

landelijke en regionale samenkomsten met ruimte voor ontmoeting en bezinning. 

Karmelbeweging kent een eigen ingroeitraject voor aspirant leden.

Contactpersoon Regio Oost: Wil Kemerink-Huikeshoven

Tel.nr. 0546 - 86 08 21,  e-mail: w.kemerink.h@gmail.com

GEMEENSCHAP VAN GEASSOCIEERDEN
Geassocieerden zijn mensen die, na een ingroeiperiode in de Karmeltraditie en -spi-

ritualiteit, een professie op de Karmelregel hebben afgelegd. Vanuit ieders eigen 

situatie hebben zij contact met een communiteit of een andere vorm van Karmeli-

taans samenkomen. 

Contactpersoon Regio Oost: Herman Scholte-Albers

Tel.nr. 0546 - 57 60 96, e-mail: h.scholte-albers@planet.nl 

Afbeelding 

www.rkdocumenten.nl

‘Wij zijn niet geroepen om in het openbaar levend, grootse, 
opvallende en druk besproken dingen te doen. 

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.’

Titus Brandsma
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INFORMATIE & AANMELDEN

LOCATIE De bijeenkomsten vinden plaats - tenzij anders aangegeven - 

  in Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25, 7606 GH Almelo of in   

  Karmel Zenderen, 7625 RH Hertmerweg 46, Zenderen. 

KOSTEN Tenzij anders vermeld vragen wij € 5,- per bijeenkomst.  

  U kunt dit contant betalen of overmaken op rekeningnummer

  IBAN NL25 INGB 000 142 28 51 ten name van Prior Karmelieten- 

  klooster, Almelo.

INFORMATIE Sanny Bruijns of Frida Koopman, tel.nr. 0546 - 53 64 10  

  of per e-mail: karmeltwente@karmel.nl

AANMELDEN Via www.karmelcentra.nl/twente, tel.nr. 0546-53 64 10 

  of per e-mail: karmeltwente@karmel.nl

  Tijdige aanmelding wordt aanbevolen 

 
NIEUWSBRIEF KARMEL TWENTE
  Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen?  

  Meldt u aan via karmeltwente@karmel.nl

WEBSITE www.karmelcentra.nl/twente

  

FACEBOOK Facebook > zoekopdracht ‘Karmel Twente’

 

AANBOD 2017

04 september Rond de Schrift (wekelijks)  Hengelo  7

06 september Nieuwe Katechismus (wekelijks)  Zenderen 4

09 september Elia in de kerk van Zenderen  Zenderen 4

11 september Leesgroep Speling (4)   Enschede 8

12 september Meditatie (wekelijks)   Zenderen 7

13 september Wonderverhalen (3)   Zenderen 4

  Spirituele Biografie (4)   Zenderen 4

14 september Mystieke tekstlezing (10)   Zenderen 8

18 september Icoon schilderen (14)   Almelo  5

19 september Rond de Schrift     Almelo  7

19 september Leesgroep 1 Speling (4)   Hengelo  8

21 september Leesgroep 2 Speling (4)   Hengelo  8

  Leesgroep Speling (4)   Almelo  8

23 september Meditatief wandelen (4)     7

27 september Leesgroep Speling (4)   Zenderen 8

30 september Labyrint (2)    Zenderen 9

04 oktober Zoeken naar God  (5)   Zenderen 5

05 oktober Psalmen (3)    Almelo  5

26 oktober Zingen vanuit de ziel   Zenderen 6

  God, wat ben je veranderd (4)  Almelo  6

29 november Film & Spiritualiteit (3)   Zenderen 9

13 december Als Dementie met ons gaat  Zenderen 6

17 december Retraitedagen Kerstmis   Zenderen 6

AANBOD 2018

16 januari Mannelijke spiritualiteit (5)  Almelo  10

22 januari Icoon schilderen (14)   Almelo  10

08 februari Aandachtig leven   Almelo  10

13 maart Bezielingsavond    Zenderen 10

15 maart Maria Magdalena   Zenderen 11

4 april  Bibliodrama: de Schrift doen (4)  Zenderen 11

5 april  Vol van leegte (2)    Almelo  11

26 juli  In de voetsporen van Titus Brandsma   11



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 

www.karmelcentra.nl/twente


