
     Ook al sluit het Karmelklooster in Almelo dit najaar;  
     het bezinningsprogramma van het Centrum voor Spiritualiteit  
     Karmel Twente” gaat gewoon door. 

 

      Aanbod komende weken 

   
Ons jaarthema is “Aandachtig leven” 

In het dagelijkse leven worden we vaak veel te veel opgeslokt door allerlei bijkomstigheden.  

Toch weten we heel goed: rust en concentratie is wat ons leven diepgang geeft.  

Dan maken we contact met waar het werkelijk om gaat, met wat er in onze ziel leeft.  

Aandachtig leven betekent:  

aandacht voor wat er in je leeft,  

aandacht voor de wereld om je heen,  

aandacht voor de mensen, de natuur,   

aandacht voor gerechtigheid.  

Ons Centrum voor Spiritualiteit is er om dit Aandachtig leven in te oefenen.  

 

Meditatiegroep  
Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en 
komt er ruimte voor het Hier en Nu . In deze  ruimte kunnen 
we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en 
opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, 
steeds weer.  
Iedere dinsdag van 19.30 - 21.00 uur m.i.v. 4 september.  
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 
Begeleiding  Frida Koopman 

 

Geloofsverdieping 
Aan de hand van de Nieuwe Katechismus, het boek dat zoveel 
beroering bracht en waarbij door het Vaticaan zoveel vragen 
werden gesteld over de rechte leer, wil ons helpen om samen te 
praten over “Wat geloof ik nu eigenlijk?  
Begeleiding; Edgar Koning.  
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 
Woensdag 5 september van 15.00-16.30 uur,  

 
 

Icoon schilderen  
Iconen worden wel “vensters op de eeuwigheid” genoemd, zij 
kunnen de aardse werkelijkheid overstijgen. Al schilderend komt 
deze werkelijkheid voor je tot leven. De avond begint met een 
korte meditatieve overweging. Dit najaar schilderen we de 
Moeder Gods van de Tederheid.  
Begeleiding: André Bourgonje, Johan Kokenberg.  
Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25 
14 Maandagen 17 sept.- 17 dec. van 19.30 tot 21.45 uur   
Kosten  € 125,- inclusief plankje en verf. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij  

 

Aanmelden gewenst op: Karmeltwente@karmel.nl  

mailto:Karmeltwente@karmel.nl

