
 
Het kan nog erger    Karmelklooster Zenderen 
Vrijdag 10 maart - van 10.15 tot 11.45 uur   
De huidige pandemie wordt wel eens vergeleken met de grote pestepidemie 
die Europa teisterde van 1347 tot 1352. Kunsthistorica Jeanne van der 
Stappen laat ons met middeleeuwse afbeeldingen zien en beleven hoe die 
pandemie ingreep in de samenleving.  
 
“Tussen Pasen en Pinksteren”   Karmelklooster Zenderen  
Zangmiddag op vrijdag 14 april - van 14.30 tot 17.30 uur 
Zingen is heerlijk. Je adem stroomt door je heen, je klank vult je lichaam en 
de ruimte om je heen, je emoties vinden een weg naar buiten, en je hoofd 
raakt leeg. Zie ook www.zangschoolzingjezelf.nl  van Anne-Marie Ter Beke 
 
Stilteweekend ‘ruimte maken voor jezelf’ Karmelklooster Zenderen 
Weekend 21, 22, 23 april - vrijdag 19.00 uur tot zondag 15.00 uur  
Een weekend oefenen in het bewaren van stilte, midden in het rumoer van 
ons leven. Kan dat überhaupt, stil zijn? Wat of wie kom ik tegen in stilte? En 
als ik op stilte hoop, wat heb ik daarvoor nodig?  
 
Spiritualiteit in het dagelijkse leven  Karmelklooster Zenderen 
Woensdag 17 mei, 31 mei en 14 juni - van 19.30 tot 21.30 uur 
Aan de hand van een woord, een tekst, of concrete situatie, verkennen we - 
wat deze ons te zeggen heeft. Dit kan je inzicht geven in wát  richting geeft 
aan jouw leven en spiritualiteit.   
 
Leesgroepen Speling    Zenderen - Hengelo - Enschede 
Speling, een tijdschrift voor bezinning, gaat, vanuit de joods-christelijke 
traditie, op zoek naar eigentijdse vormen van spiritualiteit. Met aandacht 
voor mystiek, ervaringsverhalen en Bijbel. We bespreken de nummers van 
de lopende jaargang.  
Bij sommige groepen is nog plaats zie hiervoor 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  

Bij Stichting Karmel Twente zoeken we 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 

      www.karmelcentra.nl/twente 

 

Bezinningsprogramma voorjaar 2023 
 

 
Samenkomst Karmel Twente 

Een keer per maand komen we bij elkaar om 
te vieren, te verbinden en te verdiepen. 

Samen gaan we op zoek naar 
onze spiritualiteit en wat dit betekent voor 

onze maatschappelijke betrokkenheid. 
  
 
 

Centrum voor Spiritualiteit  

Heeft een bezinningsprogramma 
met een brede variatie aan 
activiteiten; van lezingen en 
uitwisselingen tot meditaties en 
stiltewandelingen. Het geeft je 
de mogelijkheid in contact met 
de ander de zin van jouw leven 
te ontdekken of 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. 
 

http://www.zangschoolzingjezelf.nl/
http://www.karmelcentra.nl/twente


Overzicht activiteiten voorjaar 2023 
in volgorde van startdatum 

Levensregel     Karmelklooster Zenderen 
Dinsdag 3 jan, 7 feb, 7 mrt, 4 apr, 2 mei, 6 juni - van 10.00 tot 11.30 uur 
Als we in gesprek gaan naar aanleiding van de 800 jaar oude Karmelregel 
blijkt ze ons, ook in deze tijd, richting te kunnen geven in het dagelijkse 
leven.   
 
Biddend leven     Karmelklooster Zenderen 
Vrijdag 6 jan, 10 feb, 10 mrt, 14 apr, 12 mei - van 10.00 tot 11.30 uur 
Luisterend naar de uitleg van Kees Waaijman verkennen we de spiritualiteit 
van een psalm en we wisselen uit hoe deze kan doorwerken in ons leven.  
 
Zin in de ouderdom    Karmelklooster Zenderen 
Vrijdag 6 jan, 20 jan, 3 feb - van 10.00 tot 12.00 uur 
Met teksten uit het boek ‘Zin in de ouderdom’ gaan wij samen op zoek naar 
de zingeving in ons leven, nadat de arbeidsplicht is opgehouden.  
 
Rond de Schrift         Elisakerk, Rembrandtlaan 23, Almelo 
Dinsdag 10 jan, 24 jan, 7 feb, 21 feb, 7 mrt, 21 mrt, 18 apr,  
2 mei, 16 mei, 30 mei - van 14.30 tot 16.30 uur 
We lezen een evangelietekst en wisselen uit hoe ieder die verstaat. Daarna 
vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent. 
 
Meditatie     Karmelklooster Zenderen 
Wekelijks op dinsdag - van 19.30 tot 20.30 uur  
Samen van binnenuit stil worden en ontvankelijk voor de Bron van leven 
blijkt een bijzondere kracht te hebben en helpt ook om thuis te mediteren.   
 
Icoon schilderen    Karmelklooster Zenderen 
12 maandagen - van 19.30 tot 21.30 uur  
De voorjaarsgroep is vol; u kunt zich al wel opgeven voor het najaar 2023. 
Kijk voor meer informatie op onze website. 
 
Mystieke teksten    Karmelklooster Zenderen 
Donderdag 19 jan, 16 feb, 16 mrt, 20 apr, 25 mei en 15 juni  
van 14.30 tot 16.30 uur 
Aan de hand van een mystieke tekst uit het boek van Kick Bras gaan we in 
gesprek over wat de tekst ons te zeggen heeft.  
 

De groep mystieke tekstlezing op de maandag is vol.  

 

 

 
 

Leven vanuit de Karmeltraditie, in het NU.  Karmelklooster Zenderen 
Dinsdag 14 feb, 28 feb, 14 mrt, 28 mrt - van 13.30 tot 15.30 uur 
Eeuwenlang hebben Karmelieten, zoals vele anderen, gezocht te “Leven in 
horigheid aan Jezus Christus”. Hoe kan ik dat verstaan in mijn leven nu!  
Waar raakt het in deze tijd van chaos en crisis aan mijn ‘in de wereld staan’? 
We verkennen hedendaagse teksten en teksten uit de Karmeltraditie en 
leggen er onze eigen ervaringen naast.   
 
Samenkomst     Karmelklooster Zenderen 
Vieren – Verbinden – Verdiepen 
Vrijdag 27 jan, 24 feb, 24 mrt, 28 apr, 26 mei - van 17.30 tot 20.30 uur 
Na een viering en een broodmaaltijd verdiepen we ons in een actueel thema 
vanuit de Karmelitaanse spiritualiteit. De samenkomsten hebben een open 
karakter. Voor het thema per keer, zie onze website.   
 
Loopmeditatie Labyrint   Karmelklooster Zenderen 
Zaterdag 25 feb, 25 mrt, 29 apr, 27 mei, 24 juni - van 10.00 tot 12.00 uur 
Een labyrint is als een levensweg; vol met wendingen. Zo kan deze 
loopmeditatie inzicht geven over jouw gaan en staan in het leven. 
 
Stiltewandeling     Karmelklooster Zenderen 
Zaterdag 11 mrt, 15 apr en 6 mei - van 9.30 tot 12.00 uur 
Lopend zonder haast en in stilte kun je op ‘een diepere laag’ in jezelf komen. 
We beginnen en sluiten af met een meditatief moment.  
 
Film en Spiritualiteit    Karmelklooster Zenderen 
Woensdag 15 mrt, 29 mrt, 19 apr - van 15.00 tot 17.30 uur 
Nadat we een film met artistieke en spirituele diepgang hebben gezien, gaan 
we met elkaar in gesprek ter verdieping van de inhoud. Voor de filmnaam 
per datum: zie onze website.  

 
 

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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http://www.karmelcentra.nl/twente
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