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Aan karmelbelangstellenden, 

 
 

 

Beste lezer, 

We hebben de maand oktober al weer achter de rug. Het wordt  weer vroeg donker. De 

zomertijd is overgegaan naar de wintertijd. We gaan op weg naar de winter met Sint 

Nikolaas en Kerstmis. Een gezellige tijd maar voor veel mensen ook een nare en eenzame 

tijd. Zeker met het Corona virus.  

In de maand november zijn er weer allerlei bijeenkomsten gepland door de Karmelkring: 

Oecumenische bijbelcursus, Speling lezen en Leerhuis. Op 24 november een 

bezinningsavond samen met de Theresia van Ávila parochie en uiteraard op de derde 

woensdag een Elia regelviering. U bent weer zeer welkom bij éen of meerdere activiteiten 

van de Karmelkring Elia. Aanmelden graag via de email: karmelkringelia@karmel.nl of bij 

de secretaris, telefoon: 06 24154406. 

 

 

Programma in november 

 

 

Spelinglezen, Oecumenische Bijbelcursus, Literatuur & Levensvragen zijn hervat. 

Graag nodigen we geïnteresseerden uit om zich voor één of meerdere 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): Karmel leefregel: maandag 9 november 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 Galaten en de lezingen van de komende zondagen.  

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 

onder leiding van Gaby Vermeulen. 

 

Begeleiding : Gabriëlle Vermeulen 

Tijd  : 19:30 – 21:30 uur 

Locatie  : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht 

Bijdrage  : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

Oecumenische bijbelcursus (2): dinsdag 10 november 2020 

We hebben Henk Berflo weer bereid gevonden dit najaar een tweetal cursusavonden te 

verzorgen. Daarbij gaan we ons, als vervolg op voorgaand seizoen, verder verdiepen in de 

"Wijsheidsliteratuur" en zullen dit onderwerp dit jaar dan afronden. 

mailto:karmelkringelia@karmel.nl
mailto:karmelkringelia@karmel.nl


Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, 

die zich breder willen oriënteren op de Schrift. Hieronder verstaan we de verzameling 

geschriften in het Eerste Testament waarin levenservaring en levenswijsheid overgeleverd 

wordt, veelal met een opvoedende of educatieve functie.  

 

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. 

 

Speling lezen (2): zaterdag 14 november 2020 

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 “Opvoeden” (Speling 

2020/3). Ook u kunt aansluiten en zich 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. 

 

Eliaviering: woensdag 18 november 2020 

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond 

een thema. Het is een woord- en gebedsdienst. We gebruiken een tekst uit de Regel van 

de Karmel als basis. We bidden een beurtgebed, lezen een psalm, we lezen uit het 

evangelie, we lezen uit de Karmelregel, doen een bezinning, luisteren naar de cantors 

(indien toegestaan) en de muzikale omlijsting door Herman van Rooijen. Tijdens deze 

viering kunt u een eigen voorbede uitspreken; de voorganger zal na iedere voorbede een 

kaarsje aansteken. Per keer zullen we bepalen of na de viering ontmoeting met koffie en 

thee toegestaan is. Van te voren aanmelden op: karmelkringelia@karmel.nl 

 

Begeleiding : Arno Aardoom en Maria Polman 

Tijden  : viering 19:30–20:00 uur; aanwezig zijn om 19:15 uur 

Locatie  : grote kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10; 

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 

 

Religie in de hedendaagse media: dinsdag 24 november 2020 

Religieuze leiders en denkers worden nog maar zelden uitgenodigd voor een 

actualiteitenprogramma of een talkshow. Religie, in het bijzonder de christelijke, heeft in 

de media nauwelijks nog een aandeel in het debat. En dat terwijl het christendom Europa 

heeft gevormd en het (morele) fundament heeft gelegd waarop nog steeds wordt 

teruggegrepen. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Theresa van Ávila 

parochie. Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk. Dit kan via het 

parochiesecretariaat: secretariaat@katholiedrechtsteden.nl of 078-613 63 90. 

 

Begeleiding : Laetitia van der Lans, media ondernemer 

Tijden  : 20:00 – 22:00 uur 

Locatie  : grote kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10; 

Bijdrage  : 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 november is de kapel dus opengesteld op de vrijdagen 6 en 20 

november. 
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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 

 

Karmel West  

Op 21 november gaat de bijeenkomst van Karmel West niet door i.v.m. het Corona-virus. 

 

Karmelkring Boxmeer  

Organiseert een cursus “In gesprek over de geestelijke weg”. 

Voor meer details: zie bijlage aan het einde van deze kringbrief of klik op hier flyer.  

 

Karmel Twente toekomst 

Karmel Twente gaat (in voetspoor van Stichting Karmelkring Elia Dordrecht) verder als: 

Stichting Karmel Twente 

 

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/ 
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Wens  

We hopen met u dat de nieuwe golf van het corona-virus niet verder zal toeslaan dan 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! Pleeg eens een belletje naar de ander. 

 

Blijf gezond en alle goeds. 

 

 

Programma in 2020: activiteiten voor zover nu bekend 

 

08  december Leerhuis (Karmelregel) Gaby Vermeulen 

16 december Eliaviering   Marijke en Berry 

14 december Literatuur en levensvragen José ten Berge 

 

In november zullen we proberen een programma voor het voorjaar 2021 te maken. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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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Bijlage: 

 

  
 

 

 

 


