110 ● 2020-10-01
Aan karmelbelangstellenden,
Beste lezer,
Karmelkring Elia is sinds september weer voorzichtig gestart met de bezinningsavonden
en andere bijeenkomsten. Voorlopig tot het eind van dit jaar. We houden de
voorgeschreven corona-maatregelen in acht.
De Oecumenische bijbelcursus, Speling lezen en Literatuur en Levensvragen vinden plaats
in de parochiezaal (beneden) van de Verrezen Christuskerk. Dit gebeurt op een
verantwoorde wijze door de noodzakelijke hygiëne maatregelen te treffen, zoals
desinfectie van de handen bij het binnenkomen, en de inrichting van de zaal zodanig aan
te passen dat een veilige onderlinge afstand van 1,5 meter kan worden aangehouden.
De geloofsverdiepingsavonden en bezinningsavonden worden in de kerkzaal van de
Verrezen Christuskerk gehouden. Aanmelden graag via de email:
karmelkringelia@karmel.nl of bij de secretaris, telefoon: 06 24154406.

Programma in oktober
Spelinglezen, Oecumenische Bijbelcursus, Literatuur & Levensvragen
Deze bijeenkomsten zijn vanaf september hervat. Zie ook hieronder.
Graag nodigen we geïnteresseerden uit om zich voor één of meerdere keren van
de series op te geven. We komen bijeen in redelijk kleine groepen maar er zijn op ieder
onderdeel nog enkele plaatsen beschikbaar. Opgeven graag via de email:
karmelkringelia@karmel.nl of bij de secretaris, telefoon: 06 24154406.
Leerhuis (1) nieuw onderwerp: maandag 26 oktober 2020
In de afgelopen jaren bespraken we binnen het Leerhuis de Karmelregel en lazen volgens
de Lectio Devina methode onder andere verschillende passages uit de 4 evangeliën, boek
Prediker, de Bergrede, de brieven aan de Galaten, de lezingen van de komende zondagen
enz.
Het is al weer lang geleden dat we bij elkaar kwamen voor het lezen van de Karmelregel.
Deze leefregel van de Karmel is ook onze basis. In eerdere Kringbijeenkomsten is
aangegeven dat men zich weer eens wilde verdiepen in de Karmelspiritualiteit. Het plan is
nu om in het Leerhuis weer met elkaar de Karmelregel door te nemen en te bespreken.
Dus heeft u belangstelling, geeft u zich dan snel op! Begeleiding is in handen van Gaby
Vermeulen.
Literatuur en Levensvragen (1): maandag 12 oktober 2020
In deze bijeenkomst lezen we en bespreken we: “Archipel van de hond” van Philippe
Claudel, Uitgeverij De Bezige Bij 2018, 237 blz., ISBN 978 94 031 2540 4
Op een eiland met slechts een paar honderd bewoners doet op een ochtend de
gepensioneerde onderwijzeres een lugubere vondst. De burgemeester en de dokter
worden erbij gehaald. Hoe gaan zij handelen? Komt de waarheid boven tafel of blijft het

mysterie bestaan? Het verhaal is ‘Een tijdloze reflectie op de menselijke natuur en de
keuzes die we maken.’
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

Eliaviering: woensdag 21 oktober 2020
Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering.
Oktober is Mariamaand; de maand van Maria van de Rozenkrans. Het thema van de deze
viering is dan ook “Bidden met Maria”. Het zal een bijzondere woord- en gebedsdienst zijn
waarin het rozenkransgebed op eigentijdse wijze een plaats krijgt. Aansluitend aan de
viering zal Sanny Bruijns een korte lezing houden met als thema: “De weg van Maria”.
Van te voren aanmelden op: karmelkringelia@karmel.nl
Begeleiding
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Gaby Vermeulen
viering 19:30–20:45 uur; aanwezig zijn om 19:15 uur
grote kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10;
Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Openstelling gedachteniskapel Titus Brandsma
De Gedachteniskapel Titus Brandsma is opengesteld op de vrijdagochtenden (van 10 tot
12 uur) als er die ochtend geen viering in de Verrezen Christuskerk zelf is (1e en 3e
vrijdag van de maand). In oktober is de kapel dus opengesteld op de vrijdagen 9 en 23
oktober.
Herhaalde oproep voor aanmelding kapelwachten: openstelling in gevaar
Voor het openstellen van de kapel zijn altijd 2 kapelwachten aanwezig. Door
omstandigheden is er op dit moment een tekort, waardoor de openstelling van de kapel
gevaar loopt. Het bestuur van de Karmelkring nodigt de leden van de Karmelkring daarom
uit om de huidige groep kapelwachten te komen versterken. Voor nadere informatie over
de taak van kapelwacht of om u belangstelling voor deze functie kenbaar te maken, kunt
u contact opnemen met Ronny Verstraeten of Peter Bokelaar van de locatieraad van de
Verrezen Christuskerk: ronny.verstraeten@katholiekdrechtsteden.nl en
peter.bokelaar@katholiekdrechtsteden.nl.
Vanuit de Karmel
Eind september heeft het kapittel plaatsgevonden waarin (onder andere) de nieuwe
bestuursleden voor de komende 3 jaar zijn gekozen. Huub Welzen O. Carm. is gekozen als
Prior Provinciaal. De overige bestuursleden zijn: Ben Wolbers O. Carm., Tom Buitendijk O.
Carm., Tjalling van Balen O. Carm., Ton van Gulik O. Carm., Minie Pasop O. Carm. en
Anne-Marie Bos O. Carm.
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? U treft het gebed van de maand aan op de webpagina
https://www.karmel.nl/gebedsketting/

Wens
We hopen met u dat de nieuwe golf van het corona-virus niet verder zal toeslaan als in
eerdere maanden.
Houd u aan de regels, blijf alert, houd afstand en ga wel overwogen naar buiten: vermijd
in ieder geval de drukte. Let ook op de ander!
Blijf gezond en alle goeds.
Programma activiteiten voor zover nu bekend:
10
14
19
24
08
16
07
25

november
november
november
november
december
december
januari
mei

Oecumenische Bijbelcursus 2
Speling lezen 2
Eliaviering
Religie en media
Leerhuis (Karmelregel)
Eliaviering
Nieuwjaarsbijeenkomst
Toekomst zien in de kerk

Henk Berflo
Peter Rovers
ntb
Laetitia van der Lans (met TvÁ par.)
Gaby Vermeulen
ntb
onder voorbehoud
Leo Fijen

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

