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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer,  

We komen in de maand februari weer bijeen voor veel verschillende activiteiten: de 

Oecumenische bijbelcursus, Literatuur en levensvragen, Speling lezen en Leerhuis. In het 

kader van het thema 'Aandachtig leven' is er op 13 februari een bezinningsavond over 

“Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens”. 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 

 

Jaap van Hoek 

Zondag 27 januari bericht ontvangen van het overlijden van Jaap van Hoek. Op 26 

januari omstreeks 10 uur in de ochtend is Jaap na een lang ziekbed rustig in zijn slaap 

overleden. Jaap was lid van de Karmelbeweging. Wij wensen zijn vrouw Nelie veel sterkte 

bij het overlijden van Jaap. Dat hij nu moge rusten in de vrede van onze Heer. 

De Karmel-afscheidsviering, voorbereid door Gaby Vermeulen, Nelie van Hoek en Corine 

Mulder, vindt plaats aanstaande vrijdag 1 februari  om 11 uur in Biesboschzaal van het 

crematorium  de Essenhof en wordt voorgegaan door Gaby, geestelijk verzorger van de 

Merwelanden. Het adres  is: Nassauweg 200, 3314 JR Dordrecht. 

Op de website is een door Krijn Kramer van de Karmelbeweging geschreven in memoriam 

opgenomen. 

 

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 is 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.  
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Programma in  februari 2019: 
 

Oecumenische bijbelcursus: dinsdag 5 februari 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 : 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 

 

Literatuur en Levensvragen; maandag 11 februari 2019  

In deze derde bijeenkomst van het seizoen lezen we en bespreken we:   
“De vreemdeling”, van Albert Camus, ISBN 978 90 234 7773 0. 

Camus is een Franse filosoof en schrijver, geboren in 1913 in Algerije. In 1957 ontving hij 

de Nobelprijs voor de Literatuur. Een van zijn lievelingsschrijvers was Dostojewski en hij 

was een periode bevriend met Sartre. 

In dit boek beschrijft hij een wat saaie ambtenaar Meursault, die zijn moeder gaat 

begraven en daarna in de problemen komt. 

Het verhaal leest makkelijk, maar het gedachtengoed zoals existentialisme en absurdisme 

uit het midden van de 20e eeuw klinkt door. 

 

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 

 

“Aandachtig leven: Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens”: woensdag 13 februari  

“Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens” – het spoor van de ziel volgen in het ziekenhuis. 

Je kunt het spoor van de ziel op verschillende manieren volgen in de medische omgeving 

die een ziekenhuis is. Op deze avond zullen we vanuit drie invalshoeken dat spoor volgen: 

zorg voor de ziel van de mens die is opgenomen, voor de ziel van medewerkers en voor 

de ziel in organisatie. 

Aan de hand van een presentatie met veel beeldmateriaal vertelt en reflecteert de inleider 

zo concreet mogelijk vanuit haar ervaringen als geestelijk verzorger. Er is ook ruimte voor 

vragen en gesprek rond ‘het spoor van de ziel’. 

 

Begeleiding : Ans Bertens, geestelijk verzorger Radboud UMC Nijmegen 

Tijden  : 19:30–21:30 uur  

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

Bijdrage  : € 5,00 per persoon  

 

Zinnige vertellingen; donderdag 14 februari 2019 

Onder genot van een kopje koffie of thee vertonen we 2 afleveringen van: “Achter de 

muren van het Karmelklooster Boxmeer”. In deze documentaires zijn gesprekken met oud 

pastor, Prior en Prior Provinciaal Tjeu Timmermans O.Carm. en met Susan van Driel 

O.Carm en zien we ook andere bekende karmelieten. Zij doen een rondgang door het 

klooster, de basiliek en de Karmel-bibliotheek. 

 

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 

Bijdrage  : is geheel gratis en iedereen is van harte welkom 

 

 

 

 



 

Speling lezen: zaterdag 16 februari 2019 

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 ''Verbanden” (Speling  

2018/4). 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 

 

Leerhuis: dinsdag 19 februari 2019  
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 20 februari 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 : Berry van Son 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. 
 

 
 

 
 
 

 
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

