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Aan karmelbelangstellenden,
Beste lezer,
Het bestuur van de stichting Karmelkring Elia Dordrecht wil alle belangstellenden, de
vrijwilligers, de inleiders en al uw dierbaren van harte een inspirerend, vredevol, liefdevol
en gezond nieuw jaar toe wensen. We zullen er met elkaar weer een mooi jaar van gaan
maken.
In het kader van het thema 'Aandachtig leven' is er op 29 januari een bezinningsavond
over “lekenspiritualiteit van alle dag”. Ook komen we weer bijeen voor de Oecumenische
bijbelcursus en op de derde woensdag staat de maandelijkse 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
Uitbreiding bestuur
Het bestuur bericht u dat Gabriëlle Vermeulen bereid is gevonden om in het bestuur van
de Karmelkring Elia zitting te nemen. Gabriëlle heeft al een half jaar deelgenomen aan de
bestuursvergaderingen. Wij wensen haar veel inspiratie en succes.
Aandachtig leven: Still Life (film): donderdag 13 december 2018
Op donderdagmorgen rond half 10 werden de 18 belangstellenden en inleider Gerard
Westendorp O. Carm met koffie, thee en een koekje ontvangen voor de film in huiselijke
kring. Vervolgens werd, na een inleiding van Gerard, de film “Still life” bekeken. Na de
film was er, door de Karmelkring Elia, zorg gedragen voor een lunch. We genoten van
een heerlijke kop soep, gemaakt door Corine Mulder, een broodje, een krentenbol en
een mandarijn. Na de lunch zijn we, in een kring, met elkaar in gesprek om zo onze
eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.
Mooie boodschap die prachtig aansloot bij ons jaarthema: “Aandachtig leven”.
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/
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 januari 2019:
Oecumenische bijbelcursus: dinsdag 8 januari 2019
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
Tijden
Locatie
Bijdrage

: Drs. Henk Berflo, oud docent Bijbelse vorming bisdom Breda/
Rotterdam.
: 20:00 – 22:00 uur
: Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
: € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Zinnige vertellingen; donderdag 10 januari 2019
Onder genot van een kopje koffie of thee vertonen we weer een aflevering van de
populaire TV serie “De beste van de kloosterserie” en praten daarover na.
Tijden

: 10:30 uur inloop met koffie/thee;

Locatie
Bijdrage

: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
: is geheel gratis en iedereen is van harte welkom

11:00 uur start presentatie en om 12:30 uur sluiting

Eliaviering: woensdag 16 januari 2019
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
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Theo Tiebosch en Aad van Vliet
viering met ontmoeting: 19:30–20:30 uur; inzingen vanaf 19:10 uur
Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

“Aandachtig leven: lekenspiritualiteit van alle dag”: dinsdag 29 januari 2019
Lekenspiritualiteit betekent aandacht voor de verschillende dimensies van het gewone
leven: levensloop en geloof, relaties en gezin, werk en vrije tijd. Bewust leven dus, als
van God uitgaand, door God gedragen en op God gericht. God is de grond van ons
bestaan. De plaats waar we staan is heilig. Het gaat om de bewustwording over wat zich
aandient in het gewone leven, het hectische, mooie, schokkende, geschonden leven. Dat
is de eigen kleur en schoonheid van de lekenspiritualiteit. Weet u welkom.
Begeleiding
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Krijn Kramer, theoloog en lid van Karmelbeweging
19:30–21:30 uur
Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
€ 5,00 per persoon

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

