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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer,   

In het kader van de gezamenlijke geloofsverdieping van de parochie en de Karmelkring is 

er op 21 mei een bezinningsavond over “De geestelijke wijsheid van Thomas Merton”. 

Verder staat op de derde woensdag de maandelijkse Eliaviering gepland en zijn er in mei 

bijeenkomsten van “Speling lezen” en “Leerhuis”. 

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.  

De 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.  

 

Overleg over spiritualiteit 

Een van de speerpunten in het Pastoraal Beleidsplan van onze parochie voor de periode 

2018-2021 is Spiritualiteit. Binnen de parochie zijn de Karmelkring Elia, de Pater Pio 

Gebedsgroep en de zusters van Maria Stella Matutina actief op dit gebied. Het 

pastoresteam wil graag met ons in gesprek over spiritualiteit. Het idee is om samen aan 

de toekomst te werken op het gebied van de spiritualiteit, ieder met de eigen invalshoek. 

We zijn daartoe uitgenodigd en zullen er aan deelnemen. 

 

Nico Hofstede 

Pater Nico Hofstede vierde zondag 28 april zijn 50 jarig priester zijn In Schipluiden. In de 

feestelijke en plechtige Eucharistieviering ging Nico samen met de pastoor en 6 paters uit 

Brazilië en Nederland (waaronder ook Johan Hettinga O.Carm. en Ton van der Gulik 

O.Carm.) voor. De kerk was bommetje vol. Ook vanuit Dordrecht was een aantal oud 

parochianen en Karmelkringleden aanwezig.  

 

Theo Beusink 

Wie kent hem niet; in ieder geval liet hij zijn deskundige en betrokken stem in de 

bijeenkomsten van Karmel West horen, zoals de betrokkenen van Karmel West wel 

weten. In de nacht van Eerste op Tweede Paasdag is Pater Theo Beusink O.Carm. op 87 

jarige leeftijd plotseling in zijn woning in Amsterdam overleden. 
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De uitvaartdienst heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 29 april om 12.30 uur in 

de Nicolaaskerk te Amsterdam. Bij de uitvaart in een bomvolle kerk waren ook mensen 

vanuit Dordrecht aanwezig. De Uitvaart, grotendeels in Nederlands en in het Spaans, 

werd voorgegaan door Jan Brouns Prior Provinciaal en een aantal andere geestelijken 

(waaronder Joop Stam). Een en ander werd opgeluisterd door Spaanse zang en muziek: 

Indrukwekkend. Op dinsdag 30 april om 10.30 uur was er een gebedsdienst in Zenderen, 

waarna Theo begraven is op het kloosterkerkhof. 

 

 

 
Programma in mei 2019: 
 

Zinnige vertellingen: donderdag 9 mei 2019 

Onder genot van een kopje koffie of thee vertonen we de eerste acte van de musical 

“Titus”. De musical is opgenomen in 2013 en wordt gespeeld en gezongen door leerlingen 

en docenten van het Titus Brandsmalyceum in Oss. 

In overleg met de aanwezigen zullen we de tweede acte op een latere datum vertonen. 

 

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 

 

Leerhuis: maandag 13 mei 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 15 mei 2019        

Maandelijkse viering in Karmelitaanse geest onder een thema. Deze avond onder het 

thema ”Grootse Liefde”. 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 : Marijke Rovers en Ria Polman 

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. 
 
Speling lezen: zaterdag 18 mei 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 ''Crisis en kans” (Speling 

2019/1). 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 

 

De geestelijke wijsheid van Thomas Merton: dinsdag 21 mei 2019  

De Amerikaanse trappist en monnik Thomas Merton (1915-1968) werd bekend door zijn 

autobiografiche boek ‘The Seven Storey Mountain’ (De Louteringsberg), waarin hij zijn 

zoektocht beschrijft die leidde tot zijn bekering. Als monnik verdiepte hij zich niet alleen in 

de christelijke spirituele traditie, maar liet hij zich ook inspireren door de wijsheid van 

andere geestelijke tradities. José de Boer neemt ons mee op haar zoektocht met Thomas 

Merton tijdens haar sabbat. Zij heeft  hem bestudeerd in samenhang met haar eigen 

geestelijke weg. Zij zal in het eerste deel zijn levensverhaal vertellen en in het tweede 

deel lezen we samen enkele teksten van Merton. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd 

in samenwerking met de Theresia van Ávila parochie. 

 

Begeleiding : José de Boer, pastoraal werker delft 

Tijden  : 19:30–21:30 uur  

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

Bijdrage  : € 5,00 per persoon  

 

 

 

Landelijk aanbod: 
 

Titus Brandsma lezing in Nijmegen door Gert-Jan Segers:  

Op vrijdag 24 mei om 15:00 u. wordt in de Stevenskerk te Nijmegen de Titus Brandsma 

Lezing uitgesproken door Gert-Jan Segers met als titel “Over sámenleven." ‘In en door en 

met God ziet de mens zich verenigd en in relatie tot alle andere mensen’, sprak Titus 

Brandsma in 1932. Door zijn sociale bewogenheid, zijn gedrevenheid om recht te doen en 

zich uit te spreken toen hem dat persoonlijk gevaar opleverde, gaf hij als gelovige 

betekenis aan sámenleven. Die roeping geldt ook vandaag in een tijd van verdeeldheid en 

polarisatie. Hoe kunnen we blijven thuiskomen met elkaar in een land waarin de kloven 

tussen mensen soms onoverbrugbaar lijken? Wat vraagt dat van politiek en samenleving? 

En welke rol kunnen, mogen en moeten christenen hierbij spelen? Over deze vragen 

spreekt Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie op 24 mei tijdens de Titus 

Brandsma lezing. Voorafgaande aan de lezing is er om 13.30 u. een meditatieve viering in 

Titus Brandsma Gedachteniskerk. 
 
“De Karmelitaanse weg” 

“Een oud pad voor de hedendaagse pelgrim”  

Het boek ‘The Carmelite Way’ geschreven door John Welch en uitgegeven in 1996, is 

vertaald door Nicola van de Rakt en Ineke Wackers. Het boek geeft aan de hand van de 

spiritualiteit van de Karmeltraditie een inspirerend beeld van de Karmel vanaf haar 

oorsprong. De vertaling is, in boekvorm, uitgegeven door Uitgeverij Carmelitana te Gent. 

Het boek is te koop voor € 19,95. ISBN: 9789492434173 

 

Open kloosterdag: 19 mei 2019  

Op zondag 19 mei openen diverse kloosters in het hele land weer hun deuren. De zusters, 

paters en broeders nodigen u van harte uit. Zij gaan graag met u in gesprek over de 

vraag ‘Wat beweegt je?’ en willen u vertellen en laten zien wat hen bewogen heeft om te 

kiezen voor een leven als religieus; om zich in te zetten voor anderen; hun leven te 

wijden aan mensen en aan God. Maar ze horen ook graag van u wat u beweegt. Waarom 

u naar hen toe gekomen bent, wat u beweegt in uw dagelijks leven. Ieder klooster biedt 

een eigen programma variërend van workshops, rondleidingen, gesprekken met 

religieuzen en de mogelijkheid om mee te vieren en te bidden. Informatie over welke 

kloosters open zijn, de programma’s en contactgegevens vindt U in het overzicht 

deelnemers. Vanuit de Karmel openen de kloosters Boxmeer, Nijmegen en Zenderen hun 

deuren. 



Op vrijdag 30 augustus organiseert Karmelkring Elia weer een meditatieve busreis. Als u 

een bijzonder klooster heeft bezocht en/of een idee heeft als doel voor de reis dan horen 

we het graag van u. 

 

Titus, leven tussen stilte en stress: 31 mei - 10 juni Bonifatiuskapel, Dokkum 
https://www.titus2019.nl/ 

Dit nieuwe theaterspektakel gaat over het leven van Titus Brandsma (1881-1942): de 

Friese mysticus. Zijn verzet tegen het Duitse nazisme leidde in de Tweede Wereldoorlog 

tot zijn dood in concentratiekamp Dachau. Die verzetsrol maakte hem internationaal 

bekend. 

Voor het eerst wordt er een professioneel muziektheaterstuk opgevoerd over het bewogen 

leven van Titus Brandsma (1881-1942): een Friese boerenzoon, pater, journalist en 

professor. Internationaal bekend door zijn verzetsrol in de Tweede Wereldoorlog. TITUS 

wordt een indrukwekkende theatervoorstelling, aansprekend voor een breed publiek met 

schitterende afwisseling in dans en muziekstijlen – van klassiek tot rock.  

 

 

 

 

 

 

 

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 
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