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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 
In de maand maart houdt Susan van Driel O.Carm uit Boxmeer een lezing over ”Het 
verre land” van Henri Nouwen. Daarnaast komen we bijeen voor de Oecumenische 
bijbelcursus, het Leerhuis en Zinnige vertellingen. 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 
e-mail karmelkringelia@karmel.nl. 
 
 

Mededelingen vanuit het bestuur 

 
De Eliaviering van 20 mei 2020 komt te vervallen omdat het op 21 mei 
Hemelvaartsdag is. 

 
 

Programma in maart 2020 

 
 
Oecumenische bijbelcursus (6): dinsdag 3 maart 
Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, 
die zich breder willen oriënteren op de Schrift. In dit 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 zesde bijeenkomst zullen we ons verder verdiepen in het boek Job. 
 
Begeleiding : Drs. Henk Berflo, oud docent Bijbelse vorming bisdom Breda/R’dam 
Tijden  : 20:00 – 22:00 uur 
Locatie  : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht 
Bijdrage  : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 
 
Leerhuis (4): dinsdag 3 maart  
Wij lezen met elkaar verschillende passages 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!  
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Begeleiding  : Gabriëlle Vermeulen  
Tijden   : 20:00 – 22:00 uur  
Locatie   : Privéadres, wordt per bijeenkomst bepaald.  

Bijdrage   : € 5,00 per persoon/per avond 
 
Het verre land – Henri Nouwen: dinsdag 10 maart 
Henri Nouwen (1932–1996) schreef wereldwijd bekende boeken over geestelijk leven en 
christelijke spiritualiteit. Zijn levensweg en zijn boeken vormen nog steeds voor veel 
mensen een rijke inspiratiebron. Op deze avond zullen we uit twee boeken van Henri 
Nouwen teksten lezen. De boeken ‘Eindelijk Thuis’ en ‘Binnen geroepen’ zijn geschreven in 
zware periode van angst en eenzaamheid die Henri Nouwen doormaakte. Op deze avond 
willen we ons laten meenemen naar het ‘verre land’ waarin Henri Nouwen in deze crisistijd 
woonde. Maar wij zullen ook lezen hoe hij weer thuiskwam en leerde dat er bevrijding 
mogelijk is uit beklemming en angst als we de Liefde ontdekken die er altijd al is en die op 
ons wacht.  
 

Begeleiding : Susan van Driel O.Carm. Karmel Boxmeer 

Tijd  : 19:30 – 21:30 uur  

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

Bijdrage  : € 5 per persoon/persoon 

 
Zinnige vertellingen: donderdag 12 maart  

Op deze bijeenkomst vertelt Peter Bokelaar over zijn ervaringen op zijn pelgrimstocht die 
hij in 2018 en 2019 heeft ondernomen. Hij liep toen de Camino del Norte, een route die 
start in Irun aan de Frans-Spaanse grens en via San Sebastian, Bilbao en Santander langs 
de Spaanse noordkust loopt en vervolgens door het mooie Galicië naar Santiago de 
Compostela, de plaats waar de apostel Jacobus de Meerdere wordt vereerd. 
 
Begeleiding : Peter Bokelaar 

Tijden  : 10:00 uur inloop met koffie/thee;  
   : 10:30 uur start presentatie en om 12:00 uur sluiting  
Locatie  : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht  
Toegang  : Geheel gratis en iedereen is van harte welkom 
 
Eliaviering: woensdag 18 maart        
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. Vóóraf oefenen we de (Karmel)liederen in.  
 

Begeleiding : Arno Aardoom en Peter Bokelaar 

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. 

 
 

Geloofsverdieping vanuit de Theresia van Ávila parochie 
 
Rooms-katholiek en Oud-katholiek: verschillen en overeenkomsten 
Daarover spreekt Drs. Henk Schoon, pastoor Oud-katholieke Kerk te Dordrecht op 
dinsdag 24 maart om 20:00 uur in de Gedachteniskapel Titus Brandsma. 
Beide kerken liggen qua liturgie en spiritualiteit dicht bij elkaar. Rooms-katholieke en 
Oud-katholieke kerkgebouwen zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Toch zijn er 
verschillen, zoals het celibaat en de positie van de paus. Henk Schoon, pastoor van de 



Oud-katholieke parochie te Dordrecht, komt vertellen over zijn kerk en de geschiedenis 
ervan. 

 
Algemene informatie 
 
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. 
Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we dat graag. 
 
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. 

 
 

Landelijke informatie en bijzondere activiteiten: 
 
Data bijeenkomsten Karmel West:  

Volgende bijeenkomsten van Karmel West zijn op: zaterdag 9 mei: plaats nader te 
bepalen; zaterdag 19 september:  plaats nader te bepalen en (onder voorbehoud) op 21 
november  in Den Haag. Voor nadere informatie en uitnodiging: 
karmelkringelia@karmel.nl 
 
Data bijeenkomsten vanuit de Karmel 

Samenkomst Karmelfamilie:  7 maart Nijmegen 
Titus Brandsma Instituut lezing: 8 mei Nijmegen 
Samenkomst Karmelfamilie:  3 oktober Nijmegen 
Bezinningsdag liturgie:   12 september Nijmegen 
Herdenking 25 jaar TBM:  7 november Nijmegen 
 
Expositie Carmelitana in Karmelklooster te Gent België 
Kathleen Ramboer: fotografie – mixed media: 
Wat zich schuilhoudt in de schemerzone trekt voorbij de lens van Kathleen Ramboer. 
Licht of donker, scherp of vaag, dit is haar fotografische wereld: de verbeelding van het 
onuitspreekbare. Haar mixed media werken  ‘Que la montagne est belle’ zijn zoals haar 
foto’s; stille werken die sereniteit uitstralen en visuele rust brengen. 
Jean De Groote: schilderkunst: 
Eenzaamheid sluimert in het canvas van Jean de Groote, zijn werk begrijpen is 

binnentreden in zijn oord van contemplatie. Dingen worden er en krijgen, sacrale 
betekenis. Verf wordt materie. 
Locatie: Karmelietenklooster Het Rustpunt Brugstraat 46 te GENT België. 
Openingstijden: zondag 14:00 tot 17:00 uur en woensdag t/m zaterdag van 15:00 tot 
18:00 uur. van 1 maart tot en met 22 maart 
 
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/ 
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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 10.30-
15.30 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vooruitblik in de agenda van de komende maanden 
 
 
06 april Literatuur en levensvragen 4 
07 april Psalm 104 
09 april Zinnige vertellingen 
15 april Eliaviering 
 

06 mei Maria als spiegel voor de levensweg 
12 mei Leerhuis 5 
14 mei Zinnige vertellingen 
16 mei Speling lezen 4 
20 mei Eliaviering 
26 mei Toekomst zien in de kerk 

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