081 ● 2018-05-01
Aan karmelbelangstellenden,
Beste lezer,
De komende maand hebben we naast een paar van onze vaste activiteiten ook een aantal
bijzondere bijeenkomsten op het programma staan.
Op 9 mei vieren we het twaalf en een haf jarig jubileum van de Gedachteniskapel Titus
Brandsma. Op 16 mei een speciale Eliaviering met Eucharistie in verband met datzelfde
jubileum. Zie voor nadere details hieronder.
Maak een keuze en meldt het ons even in verband met de catering en het doorgeven van
eventuele wijzigingen. Aanmelden graag via de website of de email.

Terugblik en mededelingen vanuit het bestuur:
Zinnige vertellingen op 12 april:
Donderdag 12 april hebben we er weer een gezellige bijeenkomst van gemaakt. Deze
keer hebben we een aflevering uit “De Verwondering” gekeken. Gekozen was voor de
aflevering waarin Annemieke Schrijver Herman Finkers interviewt. Een bijzonder vrolijk
en toch ook serieus levensverhaal / -opvatting van een kleurrijk en gelovig cabaretier.
Let op: Een kerk die niet dient, dient tot niets; maandag 7 mei 2018
Komt te vervallen vanwege de viering van het 12,5 jarig jubileum van de
Gedachteniskapel Titus Brandsma op 9 mei; zie hieronder.
Data bijeenkomsten Karmel West:
Volgende bijeenkomsten: 9 juni in Amstelveen; 22 september: locatie wordt nader
bepaald; 24 november in Den Haag.

Voorbereiding bezielingsprogramma-aanbod 2018-2019:
De gezamenlijke Centra voor Spiritualiteit van de Karmel hebben voor het derde
achtereen volgende jaar gekozen voor een jaarthema. Het jaarthema is geworden:
“aandachtig leven”. Op basis hiervan worden een 5-tal inleidingen voorbereid waar uit
gekozen zal worden.
Het bestuur is verder druk bezig met de nadere invulling van het bezielingsprogramma
voor het komende seizoen.
In de volgende kringbrief informeren wij u verder. Mocht u zelf nog adviezen of wensen
hebben, dan kunt u die altijd kenbaar maken aan onze secretaris.

Programma-aanbod in april 2018
Let op: Een kerk die niet dient, dient tot niets; maandag 7 mei 2018:
Komt te vervallen (vanwege de viering van het 12,5 jarig jubileum van de
Gedachteniskapel Titus Brandsma op 9 mei; zie hieronder.)
Let op: 10 mei zijn er geen zinnige vertellingen in verband met
Hemelvaartsdag!!!!!!!!!!!!
Twaalf en een half jaar Gedachteniskapel Titus Brandsma: woensdag 9 mei
Op 9 mei is het 12,5 jaar geleden dat de gedachteniskapel Titus Brandsma officieel is
geopend door de bisschop van Rotterdam, mgr. Ad van Luyn. Voor die gelegenheid is
samen met de Locatieraad van De Verrezen Christus een bijzondere avondbijeenkomst
voorbereid.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 19:30 uur inloop met thee en koffie.
Om 20:00 uur opening van een tentoonstelling over het leven van Titus Brandsma.
Daarna een inleiding van Theo Tiebosch, voormalig projectleider bij de bouw van de
kapel. Aansluitend wordt een video vertoond van de opening van de kapel op 9
november 2005.
Vervolgens is er een feestelijke voortzetting en gelegenheid tot ontmoeting bij een
drankje en een hapje. De avond eindigt om 22:00 uur.
Eliaviering met Eucharistie: jubileumviering op woensdag 16 mei 2018
Ditmaal krijgt de maandelijkse Eliaviering in Karmelitaanse geest een bijzonder tintje in
verband met het 12,5 jarig bestaan van de gedachteniskapel Titus Brandsma.
Edgar Koning O.Carm., mede initiatiefnemer van de oprichting van de kapel, zal samen
met pastoor Tjeerd Visser voorgaan in deze viering met Eucharistie.
Vóór aanvang worden liederen ingeoefend. Ook is er gelegenheid om tijdens de viering
een eigen voorbede uit te spreken en daarbij een lichtje aan te steken. Na de viering is
er ontmoeting met koffie, thee, een hapje en een drankje.
Tijd
Locatie
Toegang

: 19.30 – 21.45 uur (inzingen vanaf even na 19.00 uur)
: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
: Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld

God is verhuisd: dinsdag 22 mei 2018
We komen bijeen rondom het boek ‘God is verhuisd, Naar nieuwe gelovige
gemeenschappen’, geschreven door Ad van der Helm en Petra Stassen.
God valt niet samen met kerken. Dit bewustzijn – dat altijd heeft geleefd bij christelijke
denkers – is in onze tijd wel heel actueel geworden. God is verhuisd en mensen gaan
opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden. Dit boek maakt het
instituut kerk ondergeschikt aan mensen die op nieuwe manieren vanuit hun geloof een
bijdrage leveren aan maatschappelijke zorgen en dilemma’s. Tegelijk is dit boek
daarmee een inspiratiebron voor kerken die willen vernieuwen. In de veranderingen die
kerken en de samenleving doormaken, zijn gelovige gemeenschappen van wezenlijk
belang. Zij leveren de verhalen die de dominante ontwikkelingen tenminste relativeren,
en misschien zelfs bijsturen. Ad van der Helm zal zijn gehoor vanavond attent maken op
nieuwe initiatieven die het mogelijk maken om samen kerk te zijn. Hij zal met ons in
gesprek gaan waar God nu en straks nog te vinden is.
Ad van der Helm (1962) is als priester werkzaam in de parochie Maria Sterre der Zee,
Den Haag, en als universitair hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven; bovendien
is hij bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Rotterdam.
Deze bezinningsavond is een initiatief van Karmelkring Elia Dordrecht en wordt mede
gedragen door de parochie H. Theresia van Ávila van Katholiek Drechtsteden.

Begeleiding
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Ad van der Helm (pr.)
20:00 – 22:00 uur
Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317LE Dordrecht
Uw vrije gift, ter dekking van de kosten, wordt op prijs gesteld.

Leerhuis: woensdag 23 mei (groep 1) en dinsdag 29 mei (groep 2)
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
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Gabriëlle Vermeulen
20:00 – 22:00 uur
Privéadres, welke per bijeenkomst nader wordt bepaald.
€ 5,00 per persoon/per avond

Samen Speling lezen: niet op zaterdag 26 mei maar op 9 juni 2018
‘Speling’ is een kwartaaltijdschrift voor bezinning en bezieling. Het volgt de
ontwikkelingen van onze tijd en zet deze in het licht van Karmelitaanse geestkracht.
Per jaar wordt één overkoepelend thema gekozen dat per kwartaal wordt uitgewerkt in
een deelthema. In een viertal bijeenkomsten wordt onder leiding van Peter Rovers over
de laatst verschenen uitgave van Speling van gedachten gewisseld. Deze bijeenkomst is
dat Speling 2018/1 met als thema “Grenzen”. Ook u kunt aansluiten en zich aanmelden
bij Peter Rovers: rvrsmndv@wxs.nl
Begeleiding
Tijd
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Peter Rovers
10:00 - 12:00 uur.
Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 TV Dordrecht
€ 5,00 per persoon per bijeenkomst

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.

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, 2018-04-01 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie bestuur

