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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

De vakantie zit er voor de meeste mensen weer op. We hopen dat u weer gezond terug 

bent en volop nieuwe energie hebt opgedaan. Deze maand gaan we weer van start met 

allerlei activiteiten, zoals de Eliaviering op de derde woensdag, Leerhuis, Speling lezen en 

Zinnige Vertellingen. Ook hebben we de eerste bezinning op 10 september door Bouke 

Halma over de Karmelregel en Karmelspiritualiteit.  

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

eventuele wijzigingen. Aanmelden graag via de website of de email 

karmelkringelia@karmel.nl. 

 

 
Mededelingen vanuit het bestuur 

 

Meditatieve busreis 

We kunnen terugkijken op een geslaagde meditatieve busreis op vrijdag 31 augustus. We 

zij met mooi weer om half 9 met de bus en 30 mensen vertrokken naar de Titus 

Brandsma parochiekerk in Oss. Daar werden we door Johan Wagenmakers van de 

Karmelkring Oss ontvangen met koffie en koekjes. De mooie inleiding werd verzorgd door 

Leon Teubner. Vervolgens was er een korte, door Corine verzorgde, gebedsdienst in de 

parochiekerk. Na de lunch, met heerlijke “kakelverse” soep gemaakt door Johan en Jos 

Wagenmakers, vertrokken we naar de Abdij van Berne in Heeswijk. De rondleiding door 

de abdij werd verzorgd door 2 uitstekende gidsen. Zij brachten ons op de hoogte van de 

geschiedenis met een overvloed aan interessante details en jaartallen. Het geheel werd 

afgesloten met een bierproeverij of een drankje naar eigen wens.   

 

Het nieuwe bezinningsaanbod van de Karmelkring Elia: 

Het programma voor het seizoen 2018-2019 is gereed en kunt u het vinden op onze 

website: www.karmelcentra.nl/dordrecht. Ook is bij deze Kringbrief een overzicht 

(agenda) gevoegd met alle activiteiten die voor het nieuwe seizoen zijn gepland. 

De nieuwe brochure wordt binnenkort gedrukt en verspreiden we vervolgens ook op de 

verschillende (kerk)locaties en in de Titus Brandsma Gedachteniskapel. Als u een brochure 

wilt hebben kunt u deze te zijner tijd op een van de locaties ophalen dan wel (per e-mail) 

aanvragen bij onze secretaris: karmelkringelia@karmel.nl.  
 
Eerstvolgende bijeenkomst Karmel West: 22 september in Aalsmeer 

De volgende bijeenkomst is op 24 november in Den Haag. 
 

Programma in september 2018 

 

Leerhuis: dinsdag 4 september (groep 2) en maandag 17 september (groep 1) 

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 bedoeld?’ 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 
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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 

 

Speling lezen: zaterdag 8 september 

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. Het tijdschrift wil mensen 

begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil in woord en beeld ruimte creëren voor 

het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. In de leesgroep bespreken 

we telkens het nummer dat in het voorgaande kwartaal is verschenen. Het thema 

waarover in deze bijeenkomst van gedachten wordt gewisseld is 'bakens' (Speling 

2018/2). Ook u kunt aansluiten en zich aanmelden bij Peter Rovers, e-mail: 

rvrsmndv@wxs.nl 

 

Begeleiding : Peter Rovers 

Tijd  : 10:00 - 12:00 uur. 

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

Bijdrage  : € 5,00 per persoon per bijeenkomst  

 

Karmelregel en karmelspiritualiteit: maandag 10 september 

In de Karmelregel, ruim 800 jaar geleden ons geschonken, tekent zich een spirituele 

weg af, een weg die naar God voert, of liever: God de kans geeft ons te vinden. 

Deze weg begint bij de elementaire gegevens van het dagelijks leven, die worden 

ingeoefend om open te gaan voor Gods werking, om zo een ruimte te worden waarin 

God zichzelf kan geven. 

Wat kan dat betekenen voor ons in deze tijd? Deze avond is een kennismaking daarmee. 

 

Begeleiding : Bouke Halma O. Carm. Nijmegen 

Tijd  : 19:30 – 21:30 uur. 

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

Bijdrage  : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

Zinnige vertellingen: donderdag 13 september 2018 

Onder genot van een kopje koffie of thee vertonen we weer een aflevering van de 

populaire TV serie van Braambos: “Bronnen blijven altijd nieuw” en praten daarover na. 

Deze keer de aflevering over Don Bosco. 

 

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 19 september 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 de aanvang oefenen we de liederen in. 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 : Theo Tiebosch, Myrthe ten Berghe en Arno Aardoom                

Tijden  : viering met ontmoeting: 19:30–20:30 uur; inzingen vanaf 19:10 uur.  

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

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 
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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  

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht

