
 

 

 

Titus, de musical (film)         Elisakerk, Rembrandtlaan 23, Almelo  
Donderdag 6 okt om 16.00 uur 
Een prachtige musical opgevoerd door leerlingen van het Titus Brandsma 
lyceum in Oss. In haar moeilijkheden krijgt de leerling Titia steun van Titus. 
Tegelijk maken we Titus Brandsma mee in zijn eigen leven. 
 
Zin in de ouderdom      Karmelklooster Zenderen 
Vrijdag 7 en 21 okt en 4 nov van 10.00 tot 12.00 uur   
Als arbeidsplicht ophoudt en ‘alleen maar leuke dingen doen’ uiteindelijk geen 
voldoening geeft, komt de vraag, wat geeft het leven zin. Aan de hand van het 
boek Zin in de ouderdom gaan wij samen op zoek naar de  zingeving in ons 
leven.  
 
Waar tijd niet telt …      Karmelklooster Zenderen 
Zaterdag 8 en 29 okt en 19 nov van 14.30 tot 16.00 uur  
Aan de hand van gedichten, die we zullen lezen tot op het ervaringsniveau van 
de dichter(es), proberen we tegemoet te komen aan ons verlangen naar “een 
tijd waar de tijd niet telt” en gaan we op zoek naar de betekenis van tijd in ons 
eigen leven.  
 
Het verborgen leven van Maria    Karmelklooster Zenderen 
Vrijdag 2 dec van 10.15 tot 11.45 uur    
Kunsthistorica Jeanne Verstappen leidt ons aan de hand van onder meer 
miniaturen en paneelschilderingen van overwegend Vlaamse meesters langs 
afbeeldingen van de legendarische verhalen over Maria en het Jezuskind. 
 
Leesgroepen Speling       Zenderen - Hengelo - Enschede 
Het tijdschrift Speling wil ruimte creëren voor het stellen van vragen, in woord 
en in beeld, bij wat er op ons afkomt. In de leesgroepen bespreken we de vier 
nummers van de lopende jaargang. Voor verdere info zie onze website. 
 
 
 
 

 

Kosten van onze bijeenkomsten 
 

Centrum voor Spiritualiteit 

€ 5,- per activiteit (inclusief koffie/thee) 

Samenkomst Karmel Twente 

€ 7,50 (inclusief broodmaaltijd/koffie/thee) 
 

Te voldoen op bankrekeningnummer NL 95 RBRB 8835316170  

t.n.v. Stichting Karmel Twente, met vermelding van de activiteit 

. 

   Hertmerweg 46, 7625 RH Zenderen 

 
Stichting Karmel Twente zoekt naar de 

diepere lagen van het leven. Welke rol 

speelt God hierin? We zoeken het in de 

stilte, in het woord en in de vormgeving. 

 

Bezinningsprogramma najaar 2022 

    
Samenkomst Karmel Twente 
Een keer per maand komen we bijeen 
om te vieren, te verbinden – met een 
gezamenlijke broodmaaltijd – en om te 
verdiepen. We gaan samen op zoek  
naar onze spiritualiteit en naar onze 
maatschappelijke betrokkenheid. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 Centrum voor Spiritualiteit 
 We bieden een bezinningsprogramma aan 
 met een brede variatie aan activiteiten, van 
 lezingen en uitwisselingen tot meditaties en 
 stiltewandelingen. Het geeft de mogelijkheid 
 het eigen geestelijk leven te ontdekken of 
 verder te verdiepen. 
 

 

 
 

Het Karmelklooster in Zenderen aan de Hertmerweg 46, is de centrale 

plek voor alle activiteiten maar ook op andere plaatsen in Twente houden 

wij bijeenkomsten. Bij elke activiteit staat de locatie aangegeven. 

 

 



 

 

Overzicht activiteiten najaar 2022 
in volgorde van startdatum 

 
Rond de Schrift        Elisakerk, Rembrandtlaan 23, Almelo 
Dinsdag 6, 20 sept / 4, 18, 25 okt / 1, 15, 29 nov / 6 dec  
van 14.30 tot 16.30 uur  
We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. We 
lezen wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna verbinden we de tekst 
met het heden, wat doet deze tekst met mij, met ons?  
 
Meditatie       Karmelklooster Zenderen 
Wekelijks op dinsdag startende 6 sept - van 19.30 tot 20.30 uur 
Van binnenuit stil worden, ruimte maken en ontvankelijk worden voor de Bron 
waaruit we leven; dit samen doen blijkt voor velen een bijzondere kracht te 
hebben en geeft inspiratie voor thuis  mediteren.   
 
Biddend leven  `     Karmelklooster Zenderen 
Vrijdag 9 sept, 14 okt, 11 nov, 9 dec - van 10.00 tot 11.30 uur 
Luisterend naar een uitleg van Kees Waaijman gaan we de ruimte van een 
psalm binnen om de spiritualiteit ervan te verkennen. Zo komen we bij de 
vraag  hoe de psalm voor ieder doorwerkt in ons leven.  
 
Levensregel       Karmelklooster Zenderen  
Dinsdag 6 sept, 4 okt, 1 nov, 6 dec - van 10.00 tot 11.30 uur  
De Karmelregel, kan ons richting en houvast geven in het leven van alledag. 
Als vertrekpunt daarbij gebruiken we de inleidingen die Kees Waaijman 
gehouden heeft in het kader van '800 jaar Karmelregel'.  
 
Stiltewandeling       Karmelklooster Zenderen  
Zaterdag 10 sept, 8 okt, 12 nov, 10 dec - van 9.30 tot 12.00  uur  
Lopend zonder haast en in stilte ga je als vanzelf open voor de natuur én  
kun je tevens op ‘een diepere laag’ in jezelf komen. We beginnen met een 
meditatie en sluiten af met een uitwisseling. 
 
Icoon schilderen      Karmelklooster Zenderen 
Iedere maandag van 12 sept tot 12 dec - van 19.30 tot 21.30 uur 
Het maken van een icoon, met Byzantijnse muziek op de achtergrond, kan rust 
en verstilling geven. Ervaring is niet nodig; stapsgewijs leren we hoe de icoon 
te schilderen.  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Levenslessen in mystieke teksten    Karmelklooster Zenderen 
Donderdag 15 sept, 20 okt, 17 nov, 15 dec - van 14.30 tot 16.30 uur  
Thuis leest ieder een afgesproken tekst uit het boek van Kick Bras. Aan de 
hand daarvan gaan we in gesprek over wat hetgeen we gelezen hebben met 
ons eigen leven te maken heeft. 
 
Mystieke teksten; samen lezen    Karmelklooster Zenderen  
Maandag 19 sept, 31 okt, 28 nov, 19 dec - van 14.15 tot 16.15 uur 
De dagboekaantekeningen van Dag Hammarskjöld, de 1e secretaris-generaal 
van de VN, gevonden na zijn dood (1961), zijn gebundeld onder de titel 
Merkstenen. Zij vertellen hoe hij tastend en zoekend zijn mystieke Weg ging. 
 
Samenkomst Karmel Twente: Vieren – Verbinden – Verdiepen 
Vrijdag 23 sept, 28 okt, 25 nov - van 17.30 tot 20.30 uur  
Na een viering en een broodmaaltijd verdiepen we ons vanuit de Karmelitaanse 
spiritualiteit in een actueel thema. De samenkomsten hebben een open 
karakter, wel is aanmelden vooraf gewenst. Zie verder onze website. 
 
Loopmeditatie Labyrint      Karmelklooster Zenderen 
Zaterdag 24 sept, 29 okt, 26 nov - van 10.00 12.00 uur 
Het lopen van het labyrint kan nieuwe inzichten geven over jouw gaan en staan 
in het leven. Deze loopmeditatie samen doen en daarna erover uitwisselen, 
geeft een extra verdieping.  
 
Film en Spiritualiteit       Karmelklooster Zenderen 
Woensdag 28 sept en 12, 26 okt - van 15.00 tot 17.00 uur 
Staat God centraal in ons leven? Geloven we dat Jezus de wereld redt? 
Staan wij aan de kant van de machthebbers?  
Deze vragen worden ons gesteld door de films die we gaan zien. 
 

 

Aanmelden voor een activiteit of meer informatie? 

Stuur een e-mail naar karmeltwente@karmel.nl 

of bel of app naar telefoonnummer 06 20 46 45 20. 
 

De laatste informatie en nieuwe activiteiten zijn te vinden op 

www.karmelcentra.nl/twente 

of vraag onze nieuwsbrief aan via karmeltwente@karmel.nl 
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