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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

De komende maand vieren we o.a. Sinterklaas en Kerstmis. Een drukke maand dus een 

aangepast programma. Naast de Oecumenische bijbelcursus hebben we in het kader van 

het thema 'Aandachtig leven' op 13 december een film. Ook komen we weer bijeen in het 

Leerhuis en op de derde woensdag staat de vaste Eliaviering gepland.  

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 

 

Het fenomeen bidden, 27 november jl. 

Deze avond was in samenwerking met onze parochie georganiseerd. De belangstelling 

was groot met bijna 50 mensen. Rob Veerman, wijsgerig theoloog, nam ons mee in het 

fenomeen bidden vanuit de zienswijze van de Franse filosoof Chrétien.  

Bidden is voor Chretien de kern van de godsdienst. De mens bidt en stelt zich zo open 

voor de aanwezigheid van God, de eeuwige. Hij weet dat hij geen antwoord zal krijgen. 

Bidden is meer een antwoord van de mens zelf aan God. Het is antwoordend bidden. 

Door te bidden manifesteren we ons zelf aan God, de Eeuwige. Wij stellen ons in gebed 

open voor zijn aanwezigheid en we weten dat zijn aanwezigheid met ons onzichtbaar 

blijft en hij zwijgt. Bidden zet onszelf aan het denken en dwingt ons de volle waarheid 

van God en ons “ verwond” zijn steeds meer onder ogen te zien. Een leerschool dus. 

Na de pauze gaf Rob aan waarop Chrétien zijn filosofie baseert. Die basis ligt bij Thomas 

van Aquino en Augustinus. Voor Thomas van Aquino is bidden een middel van de 

voorzienigheid zelf om vrijwillig te ontvangen wat God met de mens wil; voor Augustinus 

is gebed vooral als een woord van Liefde en verlangen naar God. Een zeer bijzonder 

avond dus. 

 

Amnesty Schrijfmarathon (Write for Rights): 10 december 

Maandag 10 december is het de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Het is 

dan precies 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

(UVRM) is vastgesteld. Wereldwijd schrijven die dag honderdduizenden mensen naar de 

autoriteiten van verschillende landen om op te komen voor mensen aan wie groot 

onrecht is aangedaan. Dit jaar wordt geschreven voor vrouwen die worden vervolgd, 

gemarteld of erger. Ook in Dordrecht organiseert de groep Dordtse vrijwilligers van 

Amnesty International een schrijfmarathon, van 13:00 tot 19:00 uur in het prachtige, 

monumentale oude Stadhuis (Stadhuisplein 1). De schrijfmarathon wordt om 13:00 uur 

geopend door burgemeester Wouter Kolff. Er is koffie en thee en jazz-zanger Ferhat Öz 

en popkoor The Singing Factory zorgen voor een muzikale noot. Iedereen is van harte 

uitgenodigd om mee te komen schrijven.  

 

Gebedsketting 

Op zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting gestart door de Karmelfamilie in 

Nederland. De achtergrond van dit idee is om het samen bidden te stimuleren en te 

versterken. Bid je mee op elke laatste zaterdag van de maand? U treft het gebed van de 

maand aan op de webpagina https://www.karmel.nl/gebedsketting/ 
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Waardevolle radio-interviews met Anne Marie Bos co-provinciaal van de Karmel 

provincie 

 Gesprek van Joop van der Elst met Anne-Marie Bos vanuit haar thuis: de Karmel in 

Nijmegen of nog beter geformuleerd: de carmelitaanse spiritualiteit. Het gesprek 

vond plaats aan de hand van een aantal boeken uit haar boekenkast. 
https://soundcloud.com/joopvanderelst/anne-marie-bos-haar-stem-uit-de-karmel 

 Gesprek van Joop van der Elst met Anne-Marie Bos aan de hand van het door haar 

geredigeerde boek "Titus Brandsma, Spiritualiteit dichtbij in 14 teksten",  
 
https://soundcloud.com/joopvanderelst/anne-marie-bos-titus-brandsma-spiritualiteit-
dichtbij-in-14-teksten 
 

 

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.  

 

 

Programma in  december 2018: 
 

 

Oecumenische bijbelcursus: dinsdag 4 december 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 

 

Aandachtig leven: Still Life (film): donderdag 13 december 2018 

Zoals we gewend zijn komen we in huiselijke kring bij elkaar rond een film en gaan we 

met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te 

verdiepen. 

We kijken naar de film: Still Life  (2013). Een filmdrama van regisseur Uberto Pasolini. 

John May is een gemeenteambtenaar die belast is met het vinden van nabestaanden van 

mensen die in eenzaamheid zijn gestorven. Met zijn zeer perfectionistische instelling 

probeert hij zoveel mogelijk informatie over de overledene te achterhalen, zodat er een 

passende uitvaart geregeld kan worden. Een prachtige en fascinerende film! Mooi 
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ingetogen en het straalt een enorme rust uit. Mooie boodschap ook, dat prachtig 

aansluit bij ons jaarthema: Aandachtig leven. 

In de pauze verzorgen we een eenvoudige lunch (soep met een broodje).  

 

Begeleiding  : Gerard Westendorp O.Carm. 

Tijden   : 10:30 uur inloop met koffie/thee;  

     11:00 uur start presentatie en om 14:00 uur sluiting  

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

Bijdrage  : € 5,00 per persoon  

 

Leerhuis: dinsdag 18 december 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 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 

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 

 

Eliaviering: woensdag 19 december 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 : Hanny Tiebosch, Arno Aardoom en Berry van Son 

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. 
 
 

 
 

 
 
 

 
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

