079 ● 2018-03-01
Aan karmelbelangstellenden,
Beste lezer,
De komende maand hebben we weer een paar van onze vaste activiteiten op het
programma staan, zoals Rond de Schrift, Leerhuis en Zinnige Vertellingen. In bijzonder
voor deze maand noemen wij u de avond van woensdag 21 maart. Dan is een
oecumenische Eliaviering gepland, waarin de door Hesselink mooi uitgebeelde kruisweg
centraal staat.
Maak een keuze en meld het ons even in verband met de catering en het doorgeven van
eventuele wijzigingen. Aanmelden graag via de website of de email.
Terugblik en mededelingen vanuit het bestuur:
Zinnige vertellingen op 8 februari:
Donderdag 8 februari hebben we er weer een gezellige bijeenkomst van gemaakt.
Belangrijk is het elkaar ontmoeten en daarnaast hebben we ook een aflevering uit de
populaire TV serie “De beste van de kloosterserie” vertoond. Ditmaal de aflevering waarin
de Nederlandse Priores Kartrin Foerster van het karmelitessenklooster in Cornwall (ZuidEngeland) haar bijzondere levensverhaal vertelde: indrukwekkend geloofsverhaal.
Lijdensmystiek Goede Vrijdag 1942 op 21 februari:
Het was een indrukwekkende en sfeervolle Eliaviering, met Eucharistie, voorgegaan door
karmeliet Paul Reehuis O.Carm.. Daarna was er een korte ontmoeting met koffie en thee.
Na de pauze heeft Paul Reehuis ons meegenomen naar Goede Vrijdag 1942 in kamp
Amersfoort. Titus wordt gevraagd een inleiding te houden voor zijn medegevangenen. Hij
spreekt over het eigen karakter der Nederlandse lijdensmystiek en maakt grote indruk op
zijn toehoorders.
Paul las de aantekeningen van die inleiding van Titus in 5 gedeelten voor en verklaarde
deze tekst op een bijzondere wijze. Voor een aantal een moeilijke tekst maar iedereen
was zeer onder de indruk van de inleiding die Titus onder die omstandigheden had
gegeven. Na afloop was er een gezellige en goed bezochte ontmoeting met koffie en the e
waarbij zeker ook nagepraat werd over de aantekeningen van Titus.
12,5 jaar Gedachteniskapel Titus Brandsma op 9 mei:
Op 9 mei is het 12,5 jaar geleden dat de gedachteniskapel Titus Brandsma officieel is
geopend door de bisschop van Rotterdam, Mgr. Ad van Luyn. Voor die gelegenheid wordt
samen met de Locatieraad van de Verrezen Christus een bijzondere avondbijeenkomst
voorbereid. Ook in de Eliaviering van woensdag 16 mei zal aan het koperen feest
aandacht worden besteed. U hoort nader van ons.
Voorbereiding bezielingsprogramma-aanbod 2018-2019
Het bestuur is begonnen met de voorbereidingen voor het bezielingsprogramma-aanbod
van het komende seizoen. Een eerste inventarisatie heeft het bestuur al opgesteld, maar
we willen dit graag ook met een klankbordgroep verder invullen en afstemmen. In de
volgende kringbrief informeren wij u verder. Mocht u alvast wensen hebben, dan kunt u
die altijd kenbaar maken aan onze secretaris.

Data bijeenkomsten Karmel West:
Karmel-West 17 maart: in de Gedachteniskapel Titus Brandsma te Dordrecht;
Volgende bijeenkomsten: 9 juni; 22 september; 24 november op nader te bepalen
locaties.

Programma-aanbod in maart 2018
Rond de Schrift; dinsdag 6 maart 2018
In het kerkelijk jaar B staat het evangelie van Marcus centraal. In de bijeenkomsten
lezen we samen de 2 lezingen en de evangelietekst die voor de daaropvolgende zondag
voor de ‘Liturgie van de zondag’ wordt aangegeven. Hierover gaan we met elkaar in
gesprek. Op verzoek wordt uitleg en toelichting gegeven. We delen de spiritualiteit als
mensen van de 21e eeuw.
Begeleiding
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Henk Berflo
20:00 – 22:00 uur
Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
€ 5,00 per persoon per bijeenkomst

Zinnige vertellingen; donderdag 8 maart 2018
In deze vastentijd zal Marijke Rovers (van de MOV Dordrecht), onder genot van een
kopje koffie of thee, de film over het vastenactie-project in Zambia:
“Doen wat niemand wil doen” laten zien.
Tijden
Locatie
Toegang

: 10:30 uur inloop met koffie/thee;
11:00 uur start presentatie en om 12:30 uur sluiting
: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
: is geheel gratis en iedereen is van harte welkom

Leerhuis groep 1; woensdag 14 maart 2018
Wij gaan met elkaar verschillende passages lezen 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 bedoelt?’ 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!
Begeleiding
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Gabriëlle Vermeulen
20:00 – 22:00 uur
Privéadres, welke per bijeenkomst nader wordt bepaald.
€ 5,00 per persoon/per avond

Oecumenische Eliaviering; woensdag 21 maart 2018
In deze viering staat de kruisweg ‘Voorgoed jullie mens’ van beeldend kunstenaar
Willem Hesseling centraal. We mediteren, bidden en zingen bij de staties van dit werk.
Deze viering vindt plaats in samenwerking met de wijkgemeente van de PKN in
Sterrenburg.
Begeleiding:
Tijd
Locatie
Toegang

:
:
:
:

Werkgroep Eliavieringen & PKN Sterrenburg
19.30 – 21.00 uur (inzingen vanaf 19.00 uur)
Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld

Bezielingsaanbod:
Het totale programma-aanbod voor het seizoen 2017-2018 kunt u vinden op onze
website: www.karmelcentra.nl/dordrecht.
De brochure 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 aanvragen bij onze secretaris: karmelkringelia@karmel.nl.
De brochure is ook digitaal beschikbaar.

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
Dordrecht, 2018-03-01 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie bestuur

