100 ● 2019-12-01
Aan karmelbelangstellenden,
Beste lezer,
In deze decembermaand 2019 verschijnt al weer Kringbrief nummer 100!!!
We zijn er trots op en vinden het fijn om iedereen via deze Kringbrieven te informeren
over onze maandelijkse activiteiten. We hopen dat ook u deze manier van informeren
bevalt. Zijn er wensen of andere opmerkingen dan horen we dat graag.
In deze feestmaand, met Sint Nicolaas en Kerstmis, hebben we toch een aantal
activiteiten op het programma staan. Naast de bijeenkomsten in het kader van de
Oecumenische bijbelcursus (3), Literatuur en levensvragen (2) en Zinnige vertellingen
vertonen we in het kader van “hart voor de Schepping” de film Samsara. Op de derde
woensdag van de maand is er weer een Eliaviering.
Maak een keuze en meld het ons even in verband met de catering en het doorgeven van
eventuele wijzigingen. Aanmelden via de website of de email karmelkringelia@karmel.nl.

Mededelingen vanuit het bestuur
Het bezinningsaanbod van de Karmelkring Elia:
De brochure over seizoen 2019-2020 is verspreid op de verschillende (kerk)locaties en in
de Gedachteniskapel Titus Brandsma. Als u een brochure wilt hebben kunt u deze op een
van de locaties ophalen dan wel (per e-mail) aanvragen bij onze secretaris. U kunt het
bezinningsaanbod en onze activiteiten ook vinden op onze website:
www.karmelcentra.nl/dordrecht.
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/
Halen en brengen:
Wilt u een bezinningsavond, een cursus uit een serie of een Eliaviering bijwonen en
heeft u geen vervoer? Rijdt u liever niet in het donker? Komt u liever niet alleen? Neem
dan even contact op met of stuur een mailtje naar de secretaris:
karmelkringelia@karmel.nl (of een van de bestuursleden).
We willen dan zorgen dat u wordt opgehaald en gebracht naar de gedachteniskapel Titus
Brandsma.
Nieuwjaarsbijeenkomst: woensdag 9 januari 2020
Zie verder onder programma

Programma in december 2019
Literatuur en Levensvragen (2): maandag 2 december 2019
In deze tweede bijeenkomst van dit seizoen lezen we en bespreken we:
Stikvallei, van Frank Westerman, Uitgeverij De Bezige Bij 1e-4e druk 2013, 318 blz.,
ISBN 978 90 234 7865 2
In augustus 1986 wordt er op het NOS journaal een foto getoond van een vallei in
Kameroen met talloze dode beesten. Er is geen verklaring. Talloze verhalen doen de
ronde, verhalen van lokale bevolking, regeringsfunctionarissen, vulkanologen,
missionarissen. Tot op de dag van vandaag is de vallei afgesloten en staat nu bekend als
de ‘Stikvallei’. De vraag van de schrijver in dit boek is: welke verhalen worden er verteld ?
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

Oecumenische bijbelcursus (3): dinsdag 3 december 2019
Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling,
die zich breder willen oriënteren op de Schrift. Het komend seizoen verdiepen we ons in
de Wijsheidsliteratuur. Hieronder verstaan we de verzameling geschriften in het Eerste
Testament waarin levenservaring en levenswijsheid overgeleverd wordt, veelal met een
opvoedende of educatieve functie. Gedacht wordt aan de boeken Spreuken, Prediker,
Wijsheid van Salomo, Wijsheid van Jezus Sirach, maar ook aan de boeken Job en
Hooglied. Op deze derde bijeenkomst zullen we ons verder verdiepen in de Wijsheid van
Salomon.
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

Zinnige vertellingen: donderdag 12 december 2019
Op donderdag 14 november is door privéomstandigheden van Peter Bokelaar de
vertelling over de pelgrimstocht niet doorgegaan. Aad van Vliet heeft in zijn plaats
verteld over zijn ontwikkelingsreis naar de Filipijnen in 2010.
Op deze bijeenkomst in december zal Peter zijn vertelling doen over de pelgrimstocht die
hij tussen 2017 en 2019 heeft ondernomen. In 2017 de Via Podiensis die start in de
Franse bedevaartsplaats Le-Puy-en-Velay en eindigt in Saint-Jean-Pied-de-Port aan de
voet van de Pyreneeën. En vervolgens in 2018 en 2019 de Camino del Norte, van de
Frans-Spaanse grens langs de Spaanse noordkust en door Galicië naar Santiago de
Compostela, de plaats waar de apostel Jacobus de Meerdere wordt vereerd.
Tijden

Locatie
Toegang

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

Hart voor de Schepping - Zin in film: zaterdag 14 december
Samsara is een film van Ron Fricke (Koyaanisqatsi) en Mark Magidson uit 2011. Samsara
is Sanskriet voor “het eeuwig draaiende rad van het leven”. De film toont ons heilige

plaatsen, rampgebieden, industriële landschappen en natuurwonderen. Kortom de hele
rijkdom van de Schepping, hoe zij zich ontplooit heeft tot in onze tijd, in al haar pracht
en rijkdom en in haar verwording. Samsara is geen traditionele documentaire maar een
werk dat de toeschouwer inspireert, geholpen door de sublieme beelden en zinnelijke
muziek die het oude en het moderne vermengt. Hierdoor nodigt Samsara ons uit om onze
eigen interpretatie te geven aan deze prikkelende reis over de wereld. Na de film gaan
we met elkaar in gesprek om onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te
verdiepen. Wij zorgen voor soep en een broodje.
Begeleiding
Tijden
Locatie
Bijdrage

: Gerard Westendorp O.Carm.
: 10:30 uur inloop met koffie/thee;
11:00 uur start presentatie en om 14:00 uur sluiting
: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
: € 5,00 per persoon

Eliaviering: woensdag 18 december 2019
Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond
een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst. We bidden een beurtgebed, lezen een
psalm, we lezen uit het evangelie, doen een bezinning en zingen samen onder muzikale
begeleiding. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. Na de viering
ontmoeten we elkaar met koffie en thee. Vóór de aanvang oefenen we de liederen in.
Begeleiding
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Theo Tiebosch en Arno Aardoom
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.

Nieuwjaarsbijeenkomst: donderdag 9 januari 2020
De Karmelkring Elia wil het nieuwe jaar beginnen met een gezellig samenzijn. We starten
de ontvangst tussen 19:30 en 20:00 uur met koffie en thee met wat lekkers. Vervolgens
houden we een kort bezinningsmoment. Daarna is er ruimte voor ontmoeting met een
glaasje, een knabbeltje en een hapje.

Kennismaken met de Karmel
Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als een mogelijke levenskeuze is van
harte welkom op de kennismakingsdagen. Ze worden tweemaal per jaar gehouden in
ons klooster te Boxmeer. Er wordt dan informatie gegeven over de geschiedenis en de
spiritualiteit van de orde. Ook krijg je informatie over de verschillende vormen van
karmelitaans leven: het leven in een klooster en het leven als lekenkarmeliet.
De eerstvolgende kennismakingsdag vindt plaats op zaterdag 2 mei 2020 van 10.3015.30 uur in het Karmelklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer.
Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer,
tel. 0485-562154 / 0485-562155, e-mail: vormingshuis@karmel.nl.

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

AGENDA 2020
07
09
15
21

januari
januari
januari
januari

Oecumenische bijbelcursus 4
Nieuwjaarsbijeenkomst
Eliaviering
Leerhuis 3

03
04
08
13
15
19

februari
februari
februari
februari
februari
februari

03
03
10
12
18

maart
maart
maart
maart
maart

06
07
09
15

april
april
april
april

06
12
14
16
20
26

mei
mei
mei
mei
mei
mei

Literatuur en levensvragen 3
Oecumenische bijbelcursus 5
Stilte meditatie
Zinnige vertellingen
Speling lezen 3
Eliaviering

Oecumenische bijbelcursus 6
Leerhuis 4
Het verre land - Henri Nouwen
Zinnige vertellingen
Eliaviering

Literatuur en levensvragen 4
Psalm 104
Zinnige vertellingen
Eliaviering
Maria als spiegel voor de levensweg
Leerhuis 5
Zinnige vertellingen
Speling lezen 4
Eliaviering
Toekomst zien in de kerk

17 juni Eliaviering
15 juli Samenkomst, Eliaviering en Karmelfeest
19 augustus Eliaviering
28 augustus Meditatieve busreis

