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HART VOOR DE SCHEPPING    
Hoe talrijk zijn uw werken, Heer

Alles hebt u met wijsheid gemaakt

vol van uw schepselen is de aarde 

(Psalm 104,24)

‘En God zag dat het heel goed was’, zo wordt ons verteld in het verhaal van de schep-

ping. Zo kijkt de Schepper de zevende dag naar Zijn schepping. Hij kijkt met voldoe-

ning. Hij ziet wat Hij met liefde heeft geschapen. Hij heeft hart voor Zijn schepping.

Hart hebben voor iets is begaan zijn en zorg hebben. Als je van iets houdt, dan wil

je het goede en geniet je ervan, zie je mogelijkheden. Dan is zorg geen zware, maar

een lieve last. 

Hebben wij hart voor de schepping? Ja, er is dankbaarheid om het bestaan en vreug-

de om de schoonheid van de wereld. Er is besef van de kwetsbaarheid van alle leven 

en de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van wat ons is toevertrouwd.

Maar de mens heeft niet altijd hart voor de schepping. Want wij gebruiken haar voor

onze doeleinden en voordeel, zoals het ons uitkomt. Wij zijn haar grootste bedrei-

ging. Als de schepping bedreigd wordt, worden ook wij bedreigd. Alles leeft in ver-

bondenheid en afhankelijk van elkaar.

Om bewust te worden van onze verbondenheid en verantwoordelijkheid, om

onze zorg en liefde voor de schepping tot uiting te brengen is het jaarthema

van de Karmelcentra voor Spiritualiteit: HART VOOR DE SCHEPPING.

 
Programmagroep Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente

José van den Bosch - van Os, Frida Koopman,

Remke van Marle en Paula Tielemans

STILTE EN GEBED

Dagelijks komen wij in onze kloosters bijeen voor stilte en gebed.   

U bent daarbij van harte welkom!

Dagkapel Elisakerk, Rembrandtlaan 25, Almelo

Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur: gebedsdienst of eucharistieviering

2e zondag van de maand om 9.30 uur: Karmelviering in de Elisakerk

Dagkapel Karmelklooster, Hertmerweg 46, Zenderen

Maandag t/m vrijdag    9.30 uur  Eucharistie

Woensdag   12.00 uur  Stilteviering 

Dagelijks   18.00 uur  Gebedsdienst

1e Zondag van de maand 10.00 uur  Karmelviering 

       in de Parochiekerk

Karmelitessenklooster, Carmelitessenweg 1, Zenderen 

(zie www.carmelitessen.nl)

Foto omslag  Glascompositie  ‘Verbeelding van de schepping’, Aalsmeer
Vormgeving  Marianne van Waterschoot
Website  Karmel Centra voor Spiritualiteit - www.karmelcentra.nl
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GELOOFSVERDIEPING

We lezen passages uit de Nieuwe Katechismus en proberen vandaaruit voor onszelf 

een antwoord te vinden op de vraag: Wat geloof ik nu eigenlijk? 

Data  Aanvang woensdag 4 september, 15.00-16.30 uur  

  Verdere data in overleg met de groep 

Begeleiding Edgar Koning

 

ROND DE SCHRIFT

Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie lezen? Wat raakt ons? Hoe

werkt het Woord in ons leven? Eerst lezen we wat er in de tekst staat en wisselen

dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

Almelo   Dinsdagen 10 & 24 september, 8 & 22 oktober, 5 & 26 november

  en 10 december 2019

  Dinsdagen 14 & 28 januari, 11 & 25 februari, 10 & 24 maart,

  21 april, 5 & 19 mei, 2 & 16 juni 2020

Tijd   10.00 – 12.00 uur

Plaats   Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25

Begeleiding Els Bos en Wil Kemerink

Hengelo  Iedere maandag vanaf 2 september 2019, 10.00-12.00 uur

Locatie   Raphael-Exoduskerk, Mozartlaan 139a, Hengelo

Begeleiding Anja van de Haar, anjavandehaar@kpnmail.nl

BEZINNINGSAANBOD

MEDITATIE 

In de meditatie ontstaat er ruimte, waarin we ontvankelijk kunnen worden voor de 

Bron, waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Samen mediteren is 

daarbij voor velen waardevol. Na een korte inleidende tekst en aandachtsoefening 

mediteren we 45 minuten.

Data   Iedere dinsdagavond vanaf 3 september 

Tijd  19.30 - 21.00 uur

Begeleiding Frida Koopman 

LEESGROEP SPELING

Het tijdschrift Speling wil mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil 

ruimte creëren voor het stellen van vragen, bij wat er op ons afkomt. In de leesgroe-

pen bespreken we de vier nummers van de lopende jaargang.  

ALMELO Donderdag 19 september van 19.30 – 21.30 

Begeleiding  Herman Scholte-Albers, h.scholte-albers@planet.nl

ENSCHEDE Maandag 9 september van 10.00 -12.00 uur    

Begeleiding Herre Roorda, hfroorda@hetnet.nl

Locatie  Parochiecentrum, Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede 

HENGELO Groep 1: Dinsdagen 17 september en 19 november

   van 10.00 - 12.00 uur

  Groep 2: Donderdagen 19 september en 21 november

  van 14.30 - 16.30 uur 

Begeleiding Jo Nibbelke en Remke van Marle, remke44@gmail.com

Locatie  Onze Lieve Vrouwekerk, O.L.Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo

ZENDEREN Voor data en tijd:  begeleider Doekle de Boer

  ddebo53@hetnetl
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ICOON SCHILDEREN

De Icoon die we ‘schrijven’, is de Deësis, een van oorsprong Byzantijnse com-

positie,  waarbij Christus als rechter te midden van Maria en Johannes de Do-

per is geplaatst. In het najaar ‘schrijven’ we Christus, in het voorjaar Maria en 

Johannes. We werken in een bezinnende sfeer volgens de Russische traditie.  

Data najaar 14 Maandagen: 16 september - 9  december 2019

Data voorjaar 14 Maandagen: 13 januari - 20 april 2020

Locatie  Karmelklooster Almelo, Rembrandtlaan 25, 19.30 - 21.45 uur

Kosten  €125,00 (inclusief plankje)

Begeleiding André Bourgonje & Johan Kokenberg

KICK BRAS: LEVENSLESSEN IN MYSTIEKE TEKSTEN

Thuis leest ieder een afgesproken tekst uit dit boek. Aan de hand daarvan gaan we in 

gesprek over wat hetgeen we gelezen hebben met ons eigen leven te maken heeft. 

We lezen in twee parallelle groepen.

Data  Donderdagen19 september, 17 oktober, 21 november, 19 decem- 

  ber 2019;  16 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 14 mei en  

  18 juni 2020

Tijd   14.15 – 16.15 uur, begeleiding: Paula Tielemans

  14.30 – 16.30 uur, begeleiding: Tjalling van Balen

WAT RAAKT MIJ?

Wij laten ons raken door een lied, een schilderij, een tekst en nemen de tijd om het 

op ons in te laten werken. Daarna delen we dit met elkaar. In zo’n uitwisseling wordt 

gaandeweg duidelijker wát je nu raakt en in beweging zet.

Data  Woensdag 25 september, 2 & 9 oktober 2019

Tijd  19.30 – 21.30 uur

Begeleiding  Franciska Soepboer en Frida Koopman

KARMELREGEL

De Karmelregel is meer dan een kloosterregel. 

Zij was en is ook een inspiratiebron voor iedere 

christen. We lezen de regel om te ontdekken waar 

ze ons aanspreekt en ons tot hulp en stimulans kan 

zijn bij het gaan van onze eigen levensweg.

Data  Woensdagen 18 september, 16 oktober,

  20 november, 18 december 2019;

  15 januari, 19 februari, 18 maart,

  15 april, 20 mei en 17 juni 2020 

Tijd  10.15 - 12.00 uur

Begeleiding Doekle de Boer
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LABYRINT

Onze levensweg is een naderen tot en verwijderen van datgene wat ons ten diepste  

in ons leven beweegt. Het lopen van een labyrint kan helpen om dit te ervaren.  

Onder begeleiding kunt u kennismaken met deze loopmeditatie in de tuin van het kloos-

ter van Zenderen.

Data  Zaterdagen 28 september, 26 oktober, 30 november 2019;

  25 januari, 29 februari, 28 maart, 25 april en 30 mei 2020

Tijd  9.30 – 11.30 uur 

Begeleiding Frida Koopman of Paula Tielemans

IN GESPREK

Hij geneest zieken, drijft duivels uit en wekt doden op. Wie Hem aanroept zal gered wor-

den. We gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van Jezus voor ons.

Data  Woensdagen 2, 16 en 30 oktober 2019, 

Tijd  15.00  - 17.00  uur 

Begeleiding Gerard Westendorp

CHAGALL EN DE SCHEPPING

Marc Chagall heeft de oude verhalen met grote verbeelding ‘nieuw’ geschilderd. 

Steeds lezen en bespreken we een Bijbeltekst, daarna kijken we naar enkele schilde-

ringen hierover van Chagall en zoeken naar raakvlakken met ons leven nu.

Data  Woensdagen 2 oktober, 6 november, 4 december 2019; 

  8 januari en  5 februari 2020

Tijd  19.30 - 21.30 uur 

Begeleiding Annet Zoet 

THÉRÈSE VAN LISIEUX: OP GOLVEN VAN LIEFDE EN VERTROUWEN

Het leven is steeds een zoeken van evenwicht tussen ‘zelf-doen’ en ‘je toevertrou-

wen’, ook in je relatie tot het Mysterie. De ‘kleine weg’ van Thérèse  getuigt van een 

grote liefde en groot vertrouwen. Samen ontdekken we hoe zij ons kan inspireren 

voor onze Weg in het leven. 

Data  Donderdagen 3 oktober, 7 november, 5 december 2019;

  2 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni 2020

Tijd  13.30 - 15.30 uur

Begeleiding Herre Roorda 
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BIBLIODRAMA: VROUWEN WIJZEN EEN WEG

In de Bijbel komen veel verschillende vrouwen voor, die - in weerwil van wat van hen 

verwacht werd - hun eigen weg gingen en zo Gods Scheppingswerk een nieuw en be-

vrijdend spoor gaven. Kunnen ze ook ons op een ‘nieuw’ spoor zetten? 

Data  Zaterdagen12 & 26 oktober en 9 november 2019, 9.30 – 12.00 uur 

Begeleiding Frida Koopman en Herman Scholte-Albers

INLEIDING IN DE PSALMEN: NADERINGEN VAN GOD

Psalmen zijn naderingen van God. Bid je een psalm, dan trek je weg  uit je veilige omge-

ving en stel je je bloot aan Wezer, die ieder uitnodigt  te gaan leven. Soms gebeurt er een 

wonder en worden mijn naderingen Gods naderingen.

Drie donderdagen van 19.30 –  21.15 uur een inleiding door TBI-medewerkers.

Data  24 oktober Psalm 15 Paul Reehuis

  7 november Psalm 65 Anne-Marie Bos

  21 november Psalm 40 Kees Waaijman

MYSTIEK IN HET EVANGELIE VOLGENS MARCUS

Dit evangelie heeft als dragend thema de vraag wie Jezus is. Langzaam ontvouwt 

zich het geheim van zijn identiteit. Wat betekent dat voor ons en onze navolging?

Data  Vrijdagen 29 november en 6 december 2019

Tijd  14.30 – 17.00 uur

Begeleiding Huub Welzen

FILM EN SPIRITUALITEIT

Een oude Afrikaanse man vertelt over de oerknal. In Human krijgen we in twee delen 

een indrukwekkende kijk op de samenleving en prachtige beelden van onze planeet. 

We gaan na de film in gesprek over ónze geloofsbeleving en religieuze ervaring.

Data  Vrijdagen 10 januari, 7 februari en 6 maart 2020

Tijd  14.30 - 17.30

Begeleiding Gerard Westendorp

AANGERAAKT DOOR GOD

Als we aangeraakt worden door onze ervaring met God komen we in beweging om 

er uitdrukking aan te kunnen geven. Met respect en eerbied voor ieders beleving 

delen we ervaringen.

Data  Woensdagen 15, 22 & 29 januari en 5 februari 2020

Tijd  19.00 - 21.00 uur

Begeleiding Hauw Sien Thé en Pierre Marnette

MEDITATIEF WANDELEN

Steeds opnieuw kan de natuur je doen opengaan voor de heelheid van de Schep-

ping. Na een meditatief moment gaan we in stilte op weg. Na de wandeling is er een 

uitwisseling. 

Data  Zaterdagen 19 oktober 2019; 18 januari, 15 februari, 14 maart 

  en 9 mei 2020

Tijd  9.30 – 12.30 uur 

Begeleiding Frida Koopman
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WAT IS DE MENS? EEN KUNSTZINNIGE EN MYSTIEKE ZOEKTOCHT

Hoe blijf ik - aandachtig en bezield – overeind wanneer ik heen en weer geslingerd word 

tussen zorg, hoop, woede en desillusie over de ontwikkelen van onze wereld? 

We kijken en luisteren naar wat kunstenaars en mystici ons hierin te zeggen hebben. 

Data  Dinsdagen 3, 10 & 17 maart  2020

Tijd  19.30 – 21.30 uur

Begeleiding Herman Scholte - Albers

JOHANNES VAN HET KRUIS: GEESTELIJK HOOGLIED

Op haar zoektocht wordt de ziel steeds meer uit beelden en ideeën over God wegge-

trokken om uiteindelijk tot rust te komen in de Beminde. Lezend uit zijn gedicht en com-

mentaar erop. ontdekken we wat dit kan betekenen voor onze eigen zoektocht.

Data  Zaterdagen 8 & 22 februari 2020

Tijd  10.30 - 15.00 uur 

Kosten  € 20,00 per persoon (voor twee bijeenkomsten) 

Begeleiding Hettie Berflo 

ZANGMIDDAG: ZINGEND HART VOOR DE SCHEPPING

We zingen over Gods niet aflatende uitnodiging zijn Schepping lief te hebben. In de 

afsluitende Vesper zingen we de liederen die we leerden. Iedereen is welkom. 

Datum  Vrijdag 8 meI 2020

Tijd  14.45 - 17.30 uur 

Kosten  € 10,00 per persoon

Begeleiding  Annemarie ter Beke, zangpedagoge (www.zangschoolzingjezelf.nl)

SCHEPPINGSVERHALEN IN DE MIDDELEEUWSE SCHILDERKUNST

Hoe werd het ontstaan van de Schepping ervaren in vroegere tijden? Wij kunnen

er iets van leren door te kijken naar hoe kunstenaars de hen omringende wereld in

beeld brachten.

Datum   Woensdag 13 mei 2020

Tijd   10.15 – 11.45 uur

Begeleiding Jeanne van der Stappen - Heyvaert

KENNISMAKEN MET DE KARMEL IN TWENTE?

Wat is de Karmel? Wie en waar zijn de karmelieten in Twente anno 2019? Waar

staan ze voor? Voor allen die graag meer willen weten over de Karmelfamilie in

Twente is er een informatieochtend in het klooster in Zenderen.

Datum   Zaterdag 16 november 2019

Tijd   10.00 - 12.00 uur

Plaats   Karmel Zenderen, Hertmerweg 46, Zenderen

Begeleiding  Frida Koopman, Remke van Marle en Herman Scholte-Albers

WEEKENDRETRAITE: VRIJHEID EN AANVAARDING

‘Met aandacht kijken en ervaren wat er in jou vrij wil worden.’ We gaan dit ontdekken 

via (loop)meditatie en Lectio Divina. Ook helpen twee paarden je ontdekken waar 

het jou - gaande je weg door het leven - om gaat. 

Datum  Vrijdag tot zondag 1 - 3 april 2020

Kosten   € 225,00 per persoon (inclusief verblijf Karmelklooster Zenderen)

Begeleiding Paula Tielemans en Hadé Overdulve

IN DE VOETSPOREN VAN TITUS BRANDSMA

Om Titus Brandsma te gedenken organiseren we rond 26 juli 2020 een excursie.

Kijk voor meer informatie te zijner tijd op onze website
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DE KARMEL IN TWENTE

KLOOSTERPAD ZENDEREN
Het kloosterpad is een uitgezette route over de Zenderense Es, waarin religieuze en 

culturele plekken zijn opgenomen. Zondag 3 november 2019 en 3 mei 2020 is er 

tevens een rondleiding in onze kloosters. Zie www.kloosterpadzenderen.nl.

BIBLIOTHEEK KARMELKLOOSTER ZENDEREN
In het klooster van Zenderen is een rijk voorziene bibliotheek met boeken over

bijbel, geloven, liturgie, spiritualiteit en samenleving.  

Informatie: Edgar Koning o.carm., T 074 - 265 95 90, e-mail: e.koning@karmel.nl

GEESTELIJKE BEGELEIDING
Meer informatie over geestelijke begeleiding via karmeltwente@karmel.nl of

www.geestelijkebegeleiding.nl

KARMEL TWENTE
Iedere 3e vrijdag van de maand komen wij bijeen als ‘Karmel Twente’.

Er is een viering, ontmoeting tijdens de broodmaaltijd en een bezinnende inlei-

ding in het klooster van Zenderen. Voor informatie: karmeltwente@lkarmel.nl 

Contactpersoon: Herre Roorda, hfroorda@hetnet.nl

INFORMATIE & AANMELDEN

Locatie  De bijeenkomsten vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in  

  Karmel Zenderen, 7625 RH Hertmerweg 46, Zenderen. 

 

Kosten  Tenzij anders vermeld vragen wij € 5,- per bijeenkomst.  

  U kunt dit contant betalen of overmaken op: 

  rekeningnummer IBAN NL63 ABNA 0230 1510 35 

  t.n.v. Nederlandse Provincie Karmelieten.

 

Informatie Frida Koopman of Paula Tielemans, karmeltwente@karmel.nl

          (indien noodzakelijk : T 074 - 26 59 590 of M 06  - 20 46 45 20)

Opgave  Tenzij anders vermeld via www.karmelcentra.nl of 

  karmeltwente@karmel.nl

  Tijdige aanmelding wordt aanbevolen

Nieuwsbrief Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? 

  Meldt u dan aan via karmeltwente@karmel.nl

Website  Op www.karmelcentra.nl/twente vindt u meer informatie over de  

  diverse onderdelen van het bezinningsaanbod.

Facebook U vindt ons ook op Facebook: zoekopdracht ‘Karmel Twente’ 
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