092 ● 2019-04-01
Aan karmelbelangstellenden,
Beste lezer,
In de maand april zijn er weer verschillende activiteiten. Op dinsdag 9 april komt Susan
van Driel O.Carm. ons vertellen over de weg die Etty Hillesum is gegaan. Ook zijn er
bijeenkomsten in het kader van de Oecumenische bijbelcursus, Literatuur en
levensvragen en Leerhuis. De Eliaviering op de derde woensdag, 17 april, gaat niet door
i.v.m. de Goede Week.
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
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.
En gedrukte 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.

Programma in april 2019:
Oecumenische bijbelcursus: dinsdag 2 april 2019
Deze bijbelcursus richt zich op gelovige mensen met een oecumenische instelling en die
zich breder willen oriënteren of willen verdiepen. Het lopende 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/R’dam
20:00 – 22:00 uur
Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
€ 5,00 per persoon per bijeenkomst

Literatuur en Levensvragen; maandag 8 april 2019
In deze vierde en laatste bijeenkomst van dit seizoen lezen we en bespreken we:
“Moussa of de dood van een Arabier”, van Kamel Daoud, ISBN 978 90 263 3289 0.
Dit boek (2015) vormt als het ware een tweeluik met De vreemdeling van Camus. De
onbekende Arabier uit De vreemdeling krijgt in dit boek een naam en een gezicht.
Daarnaast worden postkoloniale problemen aangekaart evenals de negatieve invloed van
de islam op het moderne Algerije. Dit leverde de auteur een fatwa op.
Begeleiding
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

José ten Berge-de Fraiture
13:30 – 15:30 uur
Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
€ 5,00 per persoon per bijeenkomst

Karmel West: zaterdag 6 april 2019
Regelmatig komen belangstellenden van de Karmelkringen uit de Randstad tezamen.
Deze keer vindt de bijeenkomst om zich met elkaar te bezinnen plaats in Dordrecht.
Begeleiding
Tijd
Locatie
Aanmelden

: Susan van Driel o.carm. en Ben Wolbers o.carm.
: 10:00 – 15:00 uur.
: Parochiezaal van De Verrezen Christuskerk, Slotemaker de
Bruïnestraat 1 3317 RV Dordrecht
: bij het karmelsecretariaat: secretariaat@karmel.nl

Bezinningsbijeenkomst over Etty Hillesum: dinsdag 9 april 2019
Etty (Esther) Hillesum, geboren in een Nederlands-joodse familie in Middelburg, kreeg
bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd
vermoord.
Etty Hillesum, een jonge en intelligente joodse vrouw, maakte in twee jaar tijd een
enorme geestelijke ontwikkeling door. Zij kwam tot een intens zelfonderzoek, leerde
bidden en ontdekte de relatie met God als de haar omvattende en dragende kracht. Deze
geestelijke weg bracht haar ertoe om bewust niet onder te duiken en vrijwillig naar
Westerbork te gaan. Daar zette zij zich in om mensen bij te staan die zich moesten
voorbereiden op transport naar de concentratiekampen. Etty Hillesum en haar familie
werden op 7 september 1943 op transport naar Auschwitz gezet. Zij zouden niet
terugkeren.
De geestelijke reis naar de innerlijke vrijheid waarin zij tot deze zelfgave kwam, heeft Etty
Hillesum beschreven in haar brieven en vooral in haar dagboek. Susan van Driel O.Carm.
uit het Karmelklooster Boxmeer zal in een inleiding proberen om, met behulp van teksten
uit deze geschriften, de weg van Etty te beschrijven. Een weg die ging van chaos naar
zelfgave.
Begeleiding
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Susan van Driel O.Carm.
19:30–21:30 uur
Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
€ 5,00 per persoon

Zinnige vertellingen; donderdag 11 april 2019
In deze bijeenkomst zullen Henriëtte en Hans de Goeij ons vertellen over het
indrukwekkende ontwikkelingswerk van hun zoon Nico en hun bezoeken aan hem in de
diverse Afrikaanse landen waar hij werkt(e). Het belooft een mooie, interessante
bijeenkomst te worden. Onder genot van een kopje koffie of thee komen we bij elkaar in
de Gedachteniskapel.
Tijden
Locatie
Bijdrage

: 10:30 uur inloop met koffie/thee;
11:00 uur start presentatie en om 12:30 uur sluiting
: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
: is geheel gratis en iedereen is van harte welkom

Leerhuis: dinsdag 16 april 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
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Gabriëlle Vermeulen
20:00 – 22:00 uur
Privéadres, welke per bijeenkomst nader wordt bepaald.
€ 5,00 per persoon/per avond

Eliaviering: woensdag 17 april 2019
GAAT DEZE MAAND NIET DOOR!!
De maandelijkse Eliaviering valt deze keer in de Goede Week, voor Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en de Paaswake op zaterdag. Op woensdag 17 april is er bovendien de
Chrisma-mis van het bisdom te Rotterdam. Het bestuur van de Karmelkring heeft
daarom, mede in overleg met bezoekers van de Eliaviering van afgelopen keer, besloten
om deze Eliaviering niet door te laten gaan.

Nieuws over activiteiten vanuit andere kerken:
De kunst van het ouder worden: woensdag 10 april 2019
Laatste lezing in een drieluik van avonden, die de Ontmoetingskerk Sterrenburg samen
houdt met kerken de Wijnstok en de Bron.
Vult de tijd na het werkzame leven zich als vanzelf met (klein-)kinderen, vrijwilligerswerk
of reizen totdat je niet meer kunt? Of kies je min of meer bewust en misschien ook
spiritueel voor wat je denkt dat ‘het goede leven’ is? Over mogelijkheden en valkuilen in
de derde levensfase. Begeleiding door Jean-Jacques Suurmond. Suurmond werkte o.a.
als geestelijk verzorger in een verpleeghuis; is theoloog, gestalt-therapeut, coach en
supervisor. De lezing is in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328DN Dordrecht
(eindpunt bus 5 en 7), en begint om 20.00 uur. Kosten: 5,- incl. koffie of thee.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

De Passion kijk je samen: donderdag 18 april 2019
Wilt u samen naar de Passion kijken dan kan dat ook in de Trinitatuskapel in de
binnenstad. Er zijn dan ook leden aanwezig vanuit de werkgroep Taizé Drechtsteden.
Naast het samen kijken wordt in de kapel gezongen, gebeden en is er stilte in de sfeer
van Taizé. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting en gesprek. Open van 19.00 24.00 uur.

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

