078 ● 2018-02-01
Aan karmelbelangstellenden,
Beste lezer,
De komende maand hebben we weer verschillende van onze vaste activiteiten op het
programma, zoals Literatuur en levensvragen, Rond de Schrift, Speling lezen en de
Eliaviering. In bijzonder voor deze maand noemen wij u de avond van 21 februari. Dan
staan we stil bij de lijdensmystiek, zoals verwoord door Titus Brandsma bij een inleiding
op Goede Vrijdag voor zijn medegevangenen in kamp Amersfoort in 1942.
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.
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.
Terugblik en mededelingen vanuit het bestuur:
Zinnige vertellingen:
Op 11 januari 2018, de eerste maal in het nieuwe jaar, hebben we er een gezellige
bijeenkomst van gemaakt. Naast het elkaar ontmoeten is op deze morgen ook een
aflevering uit de populaire TV serie “De beste van de kloosterserie” vertoond. Ditmaal de
aflevering, waarin mr. Pieter van Vollenhoven zijn beleving op het kloosterleven
verwoordde. De aanwezigen waren zeer onder de indruk van deze aflevering.
Liturgische Spiritualiteit:
Op 23 januari hadden we een succesvolle avond, samen met onze parochie Theresia van
Avila. De benedictijner monnik Thomas Quartier nam de mensen mee in zijn bezieling van
het zoeken van God in stilte en lofzang.
Of zoals hij zelf het o.a. verwoorde op zijn facebook blog: ‘ Mij als Benedictijn is de
versmelting van gebed, bezinning en levenspraktijk uit het hart gegrepen……..
De enthousiaste karmelitaans geïnspireerde mensen die ik gisteren ontmoette, hebben
een heel andere manier om gebed en bezinning een plek in hun leven te geven dan een
monnik. Maar we kunnen van elkaar leren om de prioriteiten helder te houden! Wat zijn
die prioriteiten dan? Beginnen met gebed en contemplatie – dat is één. Open staan voor
betekenis en geloof – dat is twee. Je verantwoordelijkheid nemen in kerk en wereld – dat
is drie……. Ik noem dit liturgisch-theologisch de eenheid van “lex orandi, lex credendi en
lex vivendi” – en geen ander heeft dat in de Nederlandse geschiedenis van de twintigste
eeuw zo indrukwekkend belichaamd als de Karmeliet Titus Brandsma. Ik vind het een
hoopvol teken dat de Karmelkring Elia aan de parochie in Dordrecht een spirituele
bijdrage weet te leveren, niet alleen door de kapel, maar juist ook door hun
contemplatie, hun bezieling, hun projecten…..`
Data bijeenkomsten Karmel West: 17 maart; 9 juni; 22 september; 24 november.

Programma-aanbod in februari 2018

Rond de Schrift; dinsdag 6 februari 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 februari 2018
Onder genot van een kopje koffie of thee vertonen we weer een aflevering van de
populaire TV serie “De beste van de kloosterserie” en praten daarover na.
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

Literatuur en Levensvragen; maandag 12 februari 2018
'De kinderwet', van Mac Ewan, is het boek dat wij vandaag bespreken. Het werd
uitgegeven door De Harmonie Amsterdam 2014 1e druk, 2016 4e druk, ISBN 978 90
76174 38 9 (The Children Act).
Het boek gaat over de vraag wat dilemma’s doen met een mens. Kunnen ouders en een
minderjarig kind zelf beslissen een medische behandeling te weigeren, vanwege hun
streng orthodoxe geloof of hebben de dokter en de rechter het voor het zeggen? En wat
zijn de gevolgen van een juridische uitspraak?
Begeleiding
Tijden
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

José ten Berghe-de Fraiture
13:30 – 15:30 uur
Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
€ 5,00 per persoon per bijeenkomst

Samen Speling lezen; zaterdag 17 februari 2018
‘Speling’ is een kwartaaltijdschrift voor bezinning en bezieling. Het volgt de
ontwikkelingen van onze tijd en zet deze in het licht van Karmelitaanse geestkracht.
Per jaar wordt één overkoepelend thema gekozen dat per kwartaal wordt uitgewerkt in
een deelthema. In een viertal bijeenkomsten wordt onder leiding van Peter Rovers over
de laatst verschenen uitgave van Speling van gedachten gewisseld. Deze bijeenkomst is
dat Speling 2017/4 met als thema “Schaamte en schroom”. Ook u kunt aansluiten en
zich aanmelden bij Peter Rovers: rvrsmndv@wxs.nl
Begeleiding
Tijd
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Peter Rovers
10:00 - 12:00 uur.
Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 TV Dordrecht
€ 5,00 per persoon per bijeenkomst

Eliaviering en Goede Vrijdag 3 april 1942; woensdag 21 februari 2018
Maandelijkse viering in Karmelitaanse geest onder een thema.
Spiritualiteit in een samenspel van muziek en zang, gebed en stilte, lezing en overweging
geactualiseerd in het gewone dagelijkse leven.
Nu de Veertigdagentijd is begonnen, willen we stil staan bij de lijdensmystiek. We doen
dat met een Eliaviering, een eucharistieviering, waarin priester-karmeliet Paul Reehuis zal

voorgaan. Vóór aanvang kunnen liederen worden ingeoefend. Ook is er gelegenheid om
tijdens de viering een eigen voorbede uit te spreken en daarbij een lichtje aan te steken.
Na de viering is er een korte pauze met koffie en thee.
Na de pauze zal Paul Reehuis ons meenemen naar Goede Vrijdag 1942.
Titus Brandsma verblijft dan 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.
Wij lezen de aantekeningen die hij zelf maakte voor deze inleiding.
Begeleiding
Piano
Tijden
Locatie
Bijdrage

: Paul Reehuis en Corine Mulder-Paes
: Herman van Rooijen
: liederen inoefenen: 19:10 – 19:25 uur, viering met
ontmoeting: 19:30 – 20:30 uur
Lezing Goede Vrijdag 1942: 20:30 – 22:00 uur
: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
: Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

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, 2018-02-01 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie bestuur

