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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

De klok is inmiddels een uur teruggezet. We gaan ons weer voorbereiden op Sinterklaas, 

de advent en Kerstmis. De activiteiten van de Karmelkring kunnen hopelijk in de 

komende maand weer normaal worden voortgezet. We zijn blij dat we Anne-Marie Bos 

bereid hebben gevonden om een lezing te geven in november. Gezien het succes van de 

vorige bijeenkomst zal er bovendien in november opnieuw een “creatieve meditatie” 

plaatsvinden. Verder hebben we bijeenkomsten gepland van de “Oecumenische 

bijbelcursus” en ”Literatuur en Levensvragen”. Komende maand zijn er uiteraard ook de 

maandelijkse Eliaviering en de Karmelitaanse eucharistieviering.  

Kortom, we hebben de komende maand allerlei activiteiten: U kunt vast wel iets van Uw 

gading kunnen vinden. Weet u in ieder geval welkom.  

 

 

Jos Boermans O. Carm. op 28 oktober overleden 

Na een lange periode van ziek zijn is pater Jos Boermans in de nacht van vrijdag op 

zaterdag in alle rust in Boxmeer overleden. “Jos had er vrede mee” meldt het klooster. 

Jos is 84 jaar geworden. Hij kwam in 2000 naar het klooster in Dordrecht. Wat Jos voor 

de gemeenschap in Dordrecht heeft betekend is opgenomen in het “in memorial” 

achteraan deze Kringbrief. Jos was onder andere de stuwende kracht binnen het 

vormingsaanbod binnen het Centrum van Spiritualiteit en stimuleerde het ontstaan van 

onze Karmelkring Elia. In 2011 vertrok hij naar het klooster in Boxmeer. 

 

De uitvaart  zal plaatsvinden in Boxmeer op donderdag 3 november om 10:30 uur. Er 

kan afscheid genomen worden van Jos tussen 09:45 en 10:15 uur. Na de uitvaart is er 

een koffietafel waarvoor u ook bent uitgenodigd. Wel even melden dat u daaraan deel wil 

nemen. 

Als er belangstellenden zijn die  naar de uitvaart willen gaan, is het mogelijk om dat 

kenbaar te maken aan Aad van Vliet. Wellicht is het mogelijk om met  1 of 2 auto’s naar 

Boxmeer te gaan. 

 

 

Programma / activiteiten in de maand november 2022  

 

 

Oecumenische bijbelcursus (2): dinsdag 8 november 

Dit cursusjaar verdiepen we ons in het Boek Handelingen der Apostelen. Het Boek 

Handelingen is het vervolg op het Evangelie van Lukas. Het gaat over de oorsprong van 

de kerk na de dood en verrijzenis van Jezus. Lukas wil zijn tijdgenoten, rond het jaar 80 

bij de les houden. Lees en hoor hoe Jezus zijn leerlingen weer bezig heeft gehouden met 

het Rijk Gods. Bij alle ontwikkelingen en beslissingen wordt de kerk gesteund door de 

Geest van God, die Jezus ook bezielde. Lukas getuigt dat de kerk in principe geleid wordt 

door God. Dat betekent voor hem dat de oorsprong van de kerk de norm wordt voor de 

latere ontwikkelingen. Dat heeft Lukas zelf ook mee gemaakt. Opmerkelijk is wel dat het 

eerste deel voornamelijk over Petrus gaat, en het 

tweede deel vooral over Paulus en diens missionaire activiteiten. 



Deze bijeenkomsten zijn met name bedoeld voor alle belangstellenden met een 

oecumenische instelling die zich breder willen oriënteren op de Schrift.  

 

Begeleiding  : Henk Berflo  

Tijd   : 20:00 – 22:00 uur  

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

Bijdrage`   : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

Onze spiritualiteit: maatschappelijk betrokken? dinsdag 15 november          

In het leven van Titus Brandsma ging karmelitaanse spiritualiteit, zijn aandacht voor de 

mystiek en zijn maatschappelijk engagement, nauw samen. 

Ons geloof en ons dagelijks leven mogen niet uit elkaar getrokken worden of los van 

elkaar komen te staan. In onze tijd spelen grote maatschappelijke kwesties. De lezing 

wordt toegespitst op het thema “vrede”. Titus heeft zich daar nadrukkelijk mee bezig 

gehouden. Hoe gaan wij daar mee om en welke rol speelt spiritualiteit daarin? 

 

Begeleiding : Dr. Anne-Marie Bos O. Carm., co-provinciaal 

Tijd  : 19:30–21:30 uur   

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

Bijdrage`  : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 
Eliaviering: woensdag 16 november  

U bent van harte welkom deze Eliaviering mee te vieren. Het is een woord- en 

gebedsdienst. We bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit 

de Karmelregel, doen een bezinning, luisteren naar muziek en zingen bijpassende 

liederen. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. Wilt u dat de 

voorganger uw voorbede uitspreekt, stuur deze dan tijdig toe via: 

karmelkringelia@karmel.nl 

 

Thema  : Christus Koning, voorgoed jullie mens 

Voorbereider : Corine Mulder 

Tijd  : viering 19:30–20:00 uur; inzingen circa 19:15 uur  

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

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld 

 

De Kerk heeft de toekomst: dinsdag 22 november 

De lezing zal worden gehouden door dr. Eric Bouter.  

Eric Bouter is hervormd predikant binnen de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). In 

2020 publiceerde hij zijn boek ‘De Kerk heeft de toekomst’. Het is een hartstochtelijk 

pleidooi voor de Kerk als onze Moeder, die helaas, mede als gevolg van verregaande 

individualisering in ons geloof, aan versnippering onderhevig is, met name op het 

protestantse erf. Dat leidt ertoe dat Bouter zich meer en meer oriënteert op de Rooms-

katholieke Kerk, die in zijn ogen de beste papieren heeft om de aanspraak op de ene Kerk 

van Christus te zijn kan waarmaken. Bouter benadert de Kerk vanuit de menswording van 

Christus, waarvan de Kerk in zekere zin een voortzetting is. 

 

Organisatie door : Theresia van Ávila parochie 

Tijd  : 20:00–22:00 uur   

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

Bijdrage`  : Uw vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 

 

Karmelitaanse eucharistieviering: vrijdag 25 november  

In samenwerking met het pastoraal team verzorgt de Karmelkring Elia de 

Eucharistievieringen op de laatste vrijdag van de maand in de Gedachteniskapel Titus 

Brandsma. Deze Karmelitaanse vieringen, worden voorgegaan door parochievicaris 

Sander Verschuur en kenmerken zich onder andere door het openingsgebed, de 

beurtlezingen, het zingen van karmelliederen en momenten van stilte. Aansluitend is er 

voor iedereen koffie en thee in de parochiezaal.  

 

Tijd  : 09:30–10:30 uur   

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

 

mailto:karmelkringelia@karmel.nl
https://www.gideonboeken.nl/de-kerk-heeft-de-toekomst


Creatieve meditatie: zaterdag 26 november 

Vorig jaar is de creatieve meditatie als heel plezierig beleefd door de deelnemers. 

Geïnspireerd door een tekst aan de slag met kleur en vorm. Je hebt er echt geen teken- of 

schilderervaring voor nodig. Als je een potlood of kwast kunt vasthouden is dit voldoende. 

Durf je de uitdaging aan?  

Het doel van deze meditatie is om al schilderend bij jezelf te komen Deze ochtend gaan 

we oefenen, net als in een ‘gewone’ meditatie, om onze gedachten maar te laten gaan, en 

vooral te luisteren naar onze eigen diepe innerlijke stem, onze intuïtie, ons gevoel, zonder 

daarover te oordelen. 

Het doel van deze creatieve meditatie is dan ook niet om met een prachtig en perfect 

schilderij thuis te komen, daar heb je schilderklassen voor. Wat we wel proberen is om 

onze innerlijke levensstroom te laten stromen, te genieten van het doen zonder dit te 

laten saboteren door onze eigen kritische stem. 

We beginnen de ochtend met een meditatie om helemaal bij ons zelf te komen. Daarna 

gaan we aan de slag waarbij we ook enkele opdrachten zullen krijgen om op gang te 

komen. 

 

Begeleiding : Meike Beuse-Junge, kunstenares en Gabrielle Vermeulen 

Programma : 09:30 uur Inloop koffie/thee; 09:45 uur aanvang; 12.30 uur sluiting  

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

Bijdrage  : € 7,50 per persoon per bijeenkomst 

 

Literatuur en levensvragen (2): maandag 28 november 

Een boek lezen en samen bespreken kan een goede aanleiding zijn om over de grote en 

kleine vragen in het leven van gedachten te wisselen. Het boek dat we gaan lezen en 

bespreken: “De tuin van de Samoerai” van Tsukiyama, Gail: uitgeverij Atlas Ned. 

Vertaling 1996, 4de druk 1998, ISBN 90 254 0867-2, 255 blz. 

Een roerend verhaal waarin de lezer de Japanse sferen en cultuur kan proeven. De 

hoofdpersoon raakt betrokken bij de levensverhalen en liefdesgeschiedenissen van 

Japanse oudere  ‘vrienden’ en een mooi meisje. 

 

Begeleiding  : José ten Berge-de Fraiture  

Tijd   : 13:30 – 15:30 uur  

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

Bijdrage`   : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

 

 

 

 

Magazine “Titus Brandsma: Heilige van de lage landen” 

In het kader van de heiligverklaring van Titus Brandsma hebben de Nederlandse 

bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie gezamenlijk dit magazine uitgegeven. 

We hebben een aantal magazines aangeschaft. Deze magazines bieden we tegen de 

kostprijs van € 1,00 te koop aan in de Gedachteniskapel na afloop van de Elia- en 

Karmelvieringen.  

 

 

 

 

Gebedsketting 

24 Maart 2018 is er een gebedsketting voor de Karmelfamilie in Nederland gestart. De 

Karmelfamilie wordt gevormd door verschillende geledingen: zusters en broeders van de 

eerste orde, zusters van de tweede orde, Karmelbeweging, Gemeenschap van 

geassocieerden en belangstellenden. 

Het idee achter de gebedsketting is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. 

Voor elke laatste zaterdag van de maand wordt er een (nieuw) gebed gepubliceerd. Deze 

gebeden worden afwisselend gemaakt door iemand uit een van de geledingen. 

De bedoeling is om het gebed elke laatste zaterdag van de maand – op een zelfgekozen 

tijdstip – te bidden. Zo verbinden we ons en vormen we met elkaar een biddende 

gemeenschap. Bid je mee? 
 https://www.karmel.nl/gebedsketting/ 

https://www.karmel.nl/gebedsketting/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de tekst van het gebed voor sommigen misschien moeilijk leesbaar is, neem ik 

het gebed hieronder nog eens op. 

 

Bron van Zijn. 

Maak ons open voor Jou. 

Geef ons wat nodig is aan brood en inzicht. 

Opdat wij vrij van alle banden die ons binden, 

er kunnen zijn voor wie ons nodig hebben. 

Alleen door U komt de levende kracht om te handelen, 

dat alles verfraait en zich altijd vernieuwt. 

Amen. 

Vrij vertaald uit het Aramees Onze Vader 

  

Joke Bul,  

Gemeenschap van Geassocieerden. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht


In memoriam Jos Boermans   Karmelkring Elia Dordrecht 

 

Na een lange periode van ziek zijn is pater Jos Boermans op 28 oktober overleden. 

Graag willen we binnen Karmelkring Elia stilstaan wie Jos voor ons was en wat hij voor 

Dordrecht heeft betekend. Wij leerden pater Jos Boermans kennen in het jaar 2000. 

Nadat hij in 1992 was getroffen door een hartaanval, waarvan hij wonderwel herstelde, 

bleek toch dat hij niet meer de energie had om zijn zware en verantwoordelijke pastorale 

functie in Oss te kunnen uitvoeren. Na oriëntatie op verschillende Karmelplekken in 

Nederland, viel zijn keus op Dordrecht. Zijn taak werd zich in te zetten voor het Centrum 

van Spiritualiteit. Jos dacht samen met Karmelbelangstellenden en religieus bewogen 

zoekers na over de vraag hoe de Karmel in de Randstad vitaal te houden. Met name 

woog voor hem als toenmalige prior van Dordt de vraag zwaar: hoe blijft Karmel Dordt 

een vitale religieuze gemeenschap? Meer en meer werd duidelijk dat de Leefregel van de 

Karmel het oriëntatiepunt is in de zoektocht. Het vertrekpunt moet een voortdurende 

reflectie zijn vanuit de Bron. Dat was de start van het Centrum van Spiritualiteit, onder 

leiding van Jos B ( zoals we hem noemden ter onderscheiding van Jos T, eveneens 

wonend in het Karmelklooster in Dordt ). Vele vergaderingen volgden waarbij 

Karmelieten en leken jaar in jaar uit een programma samenstelden met aandacht voor 

de Karmelwaarden, voor Lectio Divina ( samenkomen rond de Schrift),voor Jezus, voor 

Maria, voor Elia, bezinningsavonden rond Karmelheiligen en wat ze ons in onze tijd te 

zeggen hebben. Maar ook bezinningsmomenten rond Christendom en Islam, rond film en 

spiritualiteit, rond contemplatie en diaconie, rond literatuur en levensvragen, rondom het 

lijden in onze wereld. 

De Titus Brandsma Gedachteniskapel werd ontworpen en gerealiseerd en sindsdien 

vonden veel bezinningsbijeenkomsten plaats in deze inspirerende kapel. Jos B was de 

stuwende kracht binnen het vormingsaanbod binnen het Centrum van Spiritualiteit. In 

2011 kwam daar een einde aan toen hij vertrok naar Boxmeer. En in 2012 verlieten alle 

karmelieten het klooster aan de Nolensweg en werd de parochie terug gegeven aan het 

Bisdom. Met vereende krachten werd het Centrum van Spiritualiteit overeind gehouden. 

Stichting Karmelkring Elia werd opgericht. Op afstand werd deze ontwikkeling gevolgd en 

aangespoord door o.a. Jos Boermans die contact hield met de leden van het Bestuur van 

Karmelkring Elia. Eliavieringen werden een maandelijks, constant gebedsmoment. Bij het 

vieren van het Karmelfeest op 16 juli mochten we in een Eliaviering rond die datum vaak 

Jos B en andere karmelieten verwelkomen die Dordrecht “nooit hebben losgelaten”. In 

het voorjaar van 2021- toen Jos al geruime tijd ziek was- hebben we hem gevraagd om 

zelfgemaakte scapuliertjes voor ons te zegenen, zodat we ze konden uitreiken op het 

Karmelfeest. Met zichtbaar genoegen werkte hij mee en meer dan dat. We kregen een 

mapje mee met daarin allerlei suggesties en zelfs een voorstel tot een overweging….hij 

bleef met ons meedenken. Altijd bleef hij betrokken op mensen uit Dordt. Wie heeft er 

niet een van zijn typerende ( vaak kunst-) kaartjes ontvangen, met puntsgewijs 

opgetekend wat hij je wilde zeggen. Dit heeft hij volgehouden tot op het laatst.  

We zijn dankbaar dat we onze dierbare Jos, deze Godzoeker, een poos in ons midden 

mochten hebben en – zoals hij het zelf verwoordde- dat we elkaar tot zegen mochten 

zijn. We zijn dankbaar voor zijn nooit aflatende zorg voor ons. 

 

Dat Jos volkomen en voltooid in vrede mag rusten in zijn God. 

 

Namens Karmelkring Elia Dordrecht, 

Corine Mulder 

 


