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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

De komende maand heeft u volop keus uit een aantal van onze vaste activiteiten uit het 

programma, zoals Oecumenische bijbelcursus, Literatuur en Levensvragen, Speling lezen 

en Zinnige Vertellingen. Op de derde woensdag staat de vaste Eliaviering weer gepland. 

Op maandag 27 november hebben we een niet te missen onderwerp over “het fenomeen 

bidden”. Deze avond doen we samen met de Theresia van Ávila parochie. 

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

eventuele wijzigingen. Aanmelden graag via website of email karmelkringelia@karmel.nl. 

 

 

 
Mededelingen vanuit het bestuur 

 

Nabeschouwing gedachtewisseling samenkomst op 18 juli 2018 

Zoals gemeld in Kringbrief 084, zijn we op woensdag 18 juli samengekomen voor een 

gedachtewisseling over de activiteiten van de Karmelkring Elia. U heeft aangegeven wat u 

vooral in het afgelopen seizoen goed vond en wat u aan voorstellen en goede ideeën had 

voor het komende seizoen. Van de gedachtewisseling hebben we een samenvatting 

gemaakt en deze ontvangt u met de Kringbrief. 

 

Iconen van gerechtigheid: dinsdag 9 oktober 2018 

Hans Lucassen heeft zich na zijn werkperiode als advocaat verdiept in recht, 

rechtvaardigheid en later gerechtigheid. Hans hield voor ons een inleiding over zijn 

zoektocht naar de betekenis van gerechtigheid in onze samenleving. Hij heeft zich 

daarbij laten leiden door iconen van gerechtigheid zoals Mahatma Gandhi, Titus 

Brandsma en Nelson Mandela. Waar putten zij hun inspiratie uit om tegen de gevestigde 

orde en onrecht in te gaan? Na de pauze was er een levendige gedachtewisseling over 

wat wij kunnen leren van hun volhardende moed. 

 

Het bezinningsaanbod van de Karmelkring Elia: 

Het programma voor het seizoen 2018-2019 is digitaal beschikbaar. U kunt uiteraard het 

programma ook bekijken op onze website: www.karmelcentra.nl/dordrecht.  

De nieuwe brochure verspreid op de verschillende (kerk)locaties en in de Titus Brandsma 

Gedachteniskapel. Als u een brochure wilt hebben kunt u deze op een van de locaties 

ophalen dan wel (per e-mail of per telefoon) aanvragen bij onze secretaris: 

karmelkringelia@karmel.nl.  

 

 

 

Let op: De dag en plaats van “het fenomeen bidden” staat onjuist in de brochure. Het 

moet zijn: dinsdag 27 november in de gedachteniskapel Titus Brandsma. (zie ook in het 

overzicht hieronder). 
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Programma in november 2018 

 

Oecumenische bijbelcursus: dinsdag 6 november 2018 

Deze bijbelcursus richt zich op gelovige mensen met een oecumenische instelling en die 

zich breder willen oriënteren of willen verdiepen. Het komende seizoen richten we ons op 

de Thora als de Bijbel van Jezus. De Tien Geboden vormen het uitgangspunt met 

joodse/rabbijnse uitleg van deze teksten. Ook de relatie met teksten uit het Nieuwe 

Testament komt aan de orde. 

 

Begeleiding : Drs. Henk Berflo, oud docent Bijbelse vorming bisdom Breda/  

              Rotterdam.  

Tijden  : 20:00 – 22:00 uur 

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

Bijdrage  : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

Zinnige vertellingen: donderdag 8 november 2018 

Deze ochtend zal icoonschilder Leo Nennie in zijn lezing (diapresentatie) ingaan op de 

symboliek en het thema van iconen. Iconen zijn (meestal) afbeeldingen van 

gebeurtenissen zoals in de Bijbel beschreven. Een icoon neemt de kijker mee in het 

voorgestelde alsof men zelf bij de gebeurtenis aanwezig is. In de Oosters-Orthodoxe kerk 

vormen iconen een belangrijk onderdeel van de liturgie.  

Wij ontvangen u graag onder het genot van een kopje koffie of thee. 

 

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  : Geheel gratis en iedereen is van harte welkom 

 

Literatuur en Levensvragen; maandag 12 november 2018 

In deze tweede bijeenkomst van het seizoen lezen we en bespreken we: “Zoals ik jou ken, 

ken jij mij” van Yvonne Keuls, ISBN 978 90 263 4095 6.  

Dit boek geeft een inkijk in het leven van twee schrijfsters: Yvonne Keuls en haar 

vriendschap met Hella Haasse. Zij hadden een bijzondere band, die ook ingewikkeld was. 

Yvonne beschreef het sociaal onrecht in de jaren zeventig. Zij kwam daardoor in de 

problemen en verwachtte van haar vriendin dat zij haar zou steunen. Dat gebeurde niet. 

In dit boek wordt een tipje van de sluier opgelicht. 

 

Begeleiding : José ten Berghe-de Fraiture  

Tijden  : 13:30 – 15:30 uur 

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

     Bijdrage  : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

Speling lezen: zaterdag 17 november 2018 

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 'Wegen' (Speling 

2018/3). Ook u kunt aansluiten en u 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  

 

Eliaviering: woensdag 21 november 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.  
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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 : Marijke Rovers, Peter Bokelaar en Aad van Vliet                

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. 

 

Het fenomeen bidden: dinsdag 27 november 2018 

Bidden is misschien wel de meest kenmerkende uitdrukking van geloof. De Franse 

filosoof Jean-Louis Chrétien (1952) heeft dit religieuze fenomeen nauwgezet willen 

beschrijven om ons te helpen ontdekken wat er gebeurt wanneer wij bidden. Waar 

komen de woorden vandaan die wij bidden, door wie worden zij gehoord en hoe wordt 

ons gebed verhoord? Chrétien beschrijft wat hij aan de dag ziet komen in ons bidden, 

maar gaat ook te rade bij de grote denkers als Augustinus en Thomas van Aquino. Door 

terug te keren naar het fenomeen van het bidden zelf, biedt Chrétien een verfrissende, 

maar ook verdiepende blik op ons bidden dat ons geloof zeker kan verrijken. Jean-Louis 

Chrétien is hoogleraar Geschiedenis van de filosofie van de Late Oudheid en de 

Middeleeuwen aan de universiteit Sorbonne te Parijs.  

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Theresia van Ávila parochie. 

 
Begeleiding : Rob Veerman, wijsgerig theoloog, parochiaan en geestelijk   

       verzorger in de (penitentiaire) psychiatrie en de revalidatiezorg.           

Tijden  : 20:00 tot ca 22:00 uur  

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

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 

 

 
 
 

 
 

 
 
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

