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Aan karmelbelangstellenden, 

 
Beste lezer, 
Het is alweer september; we beginnen hopelijk aan een mooie nazomer. De scholen zijn  
weer begonnen. Wij hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad of nog gaat hebben. Op dit 
moment zijn de maatregelen tegen het Corona-virus versoepeld. We hopen dat u gezond 
bent en blijft door vooral ook voorzichtig te blijven doen.  
De Karmelkring start met een beperkt aantal activiteiten. In september is er de Elia-
viering. Voor begin oktober zijn er bijeenkomsten gepland van “Literatuur en 
Levensvragen”, “Oecumenische bijbelcursus” en “Speling lezen”. We houden u van dit 
alles op de hoogte via de Kringbrieven.  
Door onze TvÁ-parochie is er een geloofsverdiepingsavond van met als onderwerp 

“kerkmuziek uit Rusland”. 
Tevens is er op 21 september, de 25ste sterfdag van de bekende priester en spiritueel 
auteur Henri Nouwen, een lezing georganiseerd in de Wilhelminakerk door een Dordtse 
initiatiefgroep rond de herdenking van Henri Nouwen. 
 
 

 
 
Eliaviering: woensdag 15 september 2021 
U bent van harte welkom deze Eliaviering mee te vieren. Het is een woord- en 
gebedsdienst met een thema. We gebruiken een tekst uit de Regel van de Karmel als 
basis. We bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit de 
Karmelregel, doen een bezinning en luisteren naar muziek en de cantors. U kunt een 
voorbede voor het begin van de viering opschrijven of eerder aan ons mailen: De 
voorganger zal deze voorbeden tijdens deze viering uitspreken en na iedere voorbede een 
kaarsje aansteken.  
 
 
Thema  : Ruimte voor Hem 
Begeleiding : Marijke Rovers en Aad van Vliet 

Tijd  : viering 19:30–20:00 uur. We verzoeken u om tijdig aanwezig te zijn.  

Locatie  : kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10 Dordrecht 

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 

 
 



 
 
 
 
Geloofsverdieping vanuit de TvÁ parochie: 
Kerkmuziek uit Rusland en Oekraïne: 28 september 2021, 20.00 uur. 
Kerkmuziek uit Rusland en Oekraïne wordt ook wel eens ‘muziek uit de hemel’ genoemd. 
De prachtige Slavische zang brengt menigeen in beroering en ademt een mystieke sfeer. 

Emeritus-predikant Theo Hop is een groot liefhebber van deze kerkmuziek en heeft zich in 
de geschiedenis en de rijke traditie van de Oosters-Orthodoxe kerkmuziek verdiept. Deze 
avond krijgen wij vele prachtige voorbeelden te horen. 

 

Begeleiding : Ds. Theo Hop, emeritus-predikant 
Locatie  : Kerkzaal Verrezen Christus 
Bijdrage  : Vrije gift 

 
 
 
Vooruitkijken in oktober: 
 
 
Literatuur en Levensvragen (1): maandag 5 oktober 2021  
In deze bijeenkomst lezen we en bespreken we: “Het zoutpad” van Raynor Winn, 

Uitgeverij Balans 2019, ISBN 978 94 600 3940 9, 318 blz. 
Ondertitel ‘Over oude wegen naar een nieuw begin’. Een echtpaar is al 30 jaar bij elkaar 
als zij abrupt dakloos worden en een week later horen dat de man ernstig ziek is. Hoe pak 
je je leven vol verdriet weer op ? 
 
Begeleiding  : José ten Berge-de Fraiture  
Tijden   : 13:30 – 15:30 uur  
Locatie   : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht  
Bijdrage`   : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 
 
 
Oecumenische bijbelcursus (1): dinsdag 12 oktober 2021 
Nu de corona-maatregelen in belangrijke mate zijn versoepeld, wil de Karmelkring Elia in 
oktober weer starten met een aantal activiteiten waaronder de Oecumenische 

bijbelcursus. Onze cursusbegeleider Henk Berflo heeft voorgesteld om het komende 
seizoen het boek 'Openbaring van Johannes (de Apokalyps)' te behandelen. 
In overleg met Henk Berflo zijn de bijeenkomsten gepland op de tweede dinsdag van de 
maand: 
 

Henri Nouwen-lezing. 
Op 21 september a.s. is het 25 geleden dat de 
bekende priester en mysticus Henri Nouwen 
overleed. Zijn sterfdag wordt herdacht met de 
jaarlijkse Henri Nouwen-lezing in de Wilhelminakerk 

te Dordrecht.  

Dit jaar wordt de lezing verzorgd door Abdelkader 
Benali, de bekende schrijver en columnist, winnaar 
onder meer de Libris Literatuurprijs. Het thema van 
de lezing is “Thuis”, een verwijzing naar Nouwens 
bekendste boek ‘Eindelijk Thuis’. Wat is de betekenis 
van thuis in onze tijd als persoon en als 

gemeenschap? 
 
 
Aanmelden en info bij, toegang vrij:  
Aad van Vliet aadenmarian@gmail.com 06 1156 
6933 
 

mailto:aadenmarian@gmail.com


In 2021 op: 12 oktober, 9 november en 7 december; 
In 2022 op: 11 januari, 8 februari en 8 maart.  
 
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden van 20:00 tot 22:00 uur in de parochiezaal van de 
Verrezen Christuskerk, ingang Slotemaker de Bruïnestraat 1. 
De bijdrage in de kosten bedraagt € 5 per bijeenkomst 

 
 
Speling lezen (1): zaterdag 2 oktober 2021 
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.  

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  
 

 
 
Landelijke ontmoetingsdag Karmelfamilie 
De “werkgroep samenkomst Karmelfamilie” (WSK) bereidt voor 9 oktober 2021 een 
landelijke ontmoetingsdag Karmelfamilie voor. De werkgroep nodigt dan ook 
vertegenwoordigers van de verschillende geledingen; van de eerste orde, van 
Karmelbeweging en Gemeenschap van geassocieerden, van Karmel Noord en Karmel 
Twente, van de  Karmelkring Elia Dordrecht en San José in Den Haag.  

De samenkomst zal plaatsvinden in het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. 
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Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma 
In augustus is er in de Verrezen Christuskerk elke zondag om 11:30 uur een 
Eucharistieviering en ook op vrijdag 3 september om 9:30 uur. Vanwege de corona-
maatregelen is het aantal deelnemers voorlopig beperkt tot 70 personen. De 
gedachteniskapel Titus Brandsma wordt om die zelfde reden voorlopig niet opengesteld. 
Zie voor actuele informatie de website van onze parochie: 

www.katholiekdrechtsteden.nl. 
 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De doelstelling van Karmelkring Elia 

Zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vindt 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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