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Aan karmelbelangstellenden, 

 
Beste lezer, 
De zomer (en de meeste vakanties) is weer voorbij. We zijn aan de herfst begonnen met 

regen en wind maar ook met prachtige herfstkleuren. Ook een tijd waarin het eerder 

donker wordt  en we meer binnen  bij de warme kachel blijven. Naar we hopen meer tijd 

om deel te nemen aan allerlei activiteiten van de Karmelkring Elia. Gelukkig gaat het 

ook weer beter met de versoepeling rond het corona-virusmaatregelen. 
We starten deze maand met de cycli: “Speling lezen”,” Literatuur en Levensvragen” en 

“Oecumenische bijbelcursus”. Deze maand ook weer een, eerder door corona 

uitgestelde, inleiding door Leo Fijen naast natuurlijk onze maandelijkse Elia regelviering.  

Weet u allen welkom bij één of meerdere bijeenkomsten.  

 
Speling lezen: zaterdag 2 oktober 2021 

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. Het tijdschrift wil mensen 

begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil in woord en beeld ruimte creëren voor 

het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. In de leesgroep bespreken 

we telkens het nummer dat in het voorgaande kwartaal is verschenen.  
Ook u kunt aansluiten en zich aanmelden bij Peter Rovers, e-mail: rvrsmndv@wxs.nl 

 

Begeleiding : Peter Rovers 

Tijd  : 10:00 - 12:00 uur. 
Locatie  : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 TV Dordrecht 

Bijdrage  : € 5,00 per persoon per bijeenkomst  

 

Literatuur en Levensvragen (1): maandag 4 oktober 2021  
In deze bijeenkomst lezen we en bespreken we: “Het zoutpad” van Raynor Winn, 

Uitgeverij Balans 2019, ISBN 978 94 600 3940 9, 318 blz. 

Ondertitel ‘Over oude wegen naar een nieuw begin’. Een echtpaar is al 30 jaar bij elkaar 

als zij abrupt dakloos worden en een week later horen dat de man ernstig ziek is. Hoe pak 

je je leven vol verdriet weer op ? 
 

Begeleiding  : José ten Berge-de Fraiture  

Tijden   : 13:30 – 15:30 uur  

Locatie   : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht  
Bijdrage`   : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 

Oecumenische bijbelcursus: dinsdag 12 oktober 2021Het komende seizoen 

2021/2022 starten we met een nieuw onderwerp. We bespreken dan het boek 
'Openbaring van Johannes (de Apokalyps)'.Er zijn zes bijeenkomsten gepland, steeds op 

de tweede dinsdag van de maand: 

 

 
in 2021 op 12 oktober, 9 november en 7 december; 

in 2022 op 11 januari, 8 februari en 8 maart. 
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Begeleiding  : Henk Berflo  

Tijden   : 20:00 – 22:00 uur  

Locatie   : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht  

Bijdrage`   : € 5,00 per persoon per bijeenkomst 

 
Eliaviering: woensdag 20 oktober 2021 

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering. 

Oktober is Mariamaand; de maand van Maria van de Rozenkrans. Het thema van de deze 

viering is dan ook “Bidden met Maria”. Het zal een bijzondere woord- en gebedsdienst zijn 
waarin het rozenkransgebed op eigentijdse wijze een plaats krijgt.  

U kunt een voorbede voor het begin van de viering opschrijven of eerder aan ons mailen: 

De voorganger zal deze voorbeden tijdens deze viering uitspreken en na iedere voorbede 

een kaarsje aansteken.  
 

Thema  : Bidden met Maria 

Begeleiding : Gabrielle Vermeulen 

Tijd  : viering 19:30–20:10 uur. We verzoeken u om tijdig aanwezig te zijn.  

Locatie  : kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10 Dordrecht 

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 

 
Toekomst zien in de Kerk, ook na corona: dinsdag 26 oktober om 20:00 uur 

Deze bijeenkomst gaat in op de vraag hoe we in deze tijd – ook na de corona - als lokale 

kerk gastvrij en uitnodigend kunnen zijn. Hoe stel je de deuren van je eigen kerk weer 

open? En wat kan je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn geweest uit te nodigen? 
Voor corona in 2019 schreef Leo Fijen, samen met Anselm Grün in een onderlinge 

briefwisseling, een boek hierover. Aan de hand van dat boek ‘Toekomst zien in de Kerk’ 

zoemt Leo Fijen in op onderwerpen die in dit verband van belang zijn: willen getuigen 

over je eigen geloof, gastvrijheid voor vluchtelingen, rituelen bij het laatste afscheid en 
zelf kerk zijn met de mensen uit je stad en je dorp. Hij spreekt over de plek van jongeren 

in de kerk, over de betekenis van ouderen voor parochie en gemeente.  Ook na deze 

periode van corona zijn deze aspecten actueel voor ons ieder en kunnen ze verschil 

maken. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Theresia van Ávila-
parochie. U wordt verzocht uiterlijk 19:45 uur aanwezig te zijn. Iedereen is van harte 

welkom, maar het is wenselijk om u tevoren aan te melden via 

secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl. 

 

Begeleiding  : Leo Fijen  
Tijden   : 20:00 – 22:00 uur  

Locatie   : kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10 Dordrecht  

Bijdrage`   : een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken wordt op prijs  

      gesteld (richtbedrag € 5,00 per persoon) 
 

Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma 

In oktober is er in de Verrezen Christuskerk elke zondag om 11:30 uur een viering. 

(Eucharistie- of Woord en Communieviering) en ook op vrijdag 1 oktober om 9:30 uur is 
er een Eucharistieviering.  

De gedachteniskapel Titus Brandsma wordt nog niet opengesteld.  

Zie voor actuele informatie de website van onze parochie: www.katholiekdrechtsteden.nl 

of de nieuwsbrief van de locatieraad De Verrezen Christus. 

 
 

 

Teresa van Ávila. Patrones van onze parochie. Naamdag 15 oktober.  

De oorspronkelijke Spaanse naam van Teresa van Avila is Teresa Sánchez de Cepeda y 
Ahumada. In 1515 wordt zij in Avila geboren als dochter van een Spaanse edelman. 

Op 2 november 1535 treedt zij in in het karmelietessenklooster “De Menswording” (La 

Encarnación) te Avila. Hierop volgt een twintig jaar durende periode van ziekte, dorheid 

en wankelmoedigheid. Dan ontdekt ze in een beeldje van de lijdende Christus de 
onbegrensde liefde van God voor mensen. Dit grijpt haar hevig aan en zij groeit naar 

een steeds inniger contact met de mens geworden God. Dit leidt in haar leven tot hevige 

mystieke ervaringen, die zij echter van ondergeschikt belang vindt. De weg van innerlijk 
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gebed wordt voor Teresa steeds belangrijker. Haar leven wordt meer en meer gericht op 

de omgang met God als een vriend, beseffen dat Hij je bemint, met Hem alleen willen 

zijn. 

Deze intieme omgang met God drijft haar ertoe om een andere vorm van kloosterleven 

te zoeken: een leven dat meer gericht is op het stil innerlijk gebed. In 1562 sticht ze, 
ondanks veel tegenwerking, het Sint-Jozefklooster in Avila. Het zou het begin zijn van 

vele stichtingen. Samen met Johannes van het Kruis hervormt zij de orde van de 

Karmel. Uiteindelijk leidt deze hervorming tot een aparte orde: de Ordo Carmelitarium 

Discalceatorum (OCD). Dit gebeurt echter pas na de dood van Teresa in 1582. Zij heeft 
deze scheiding nooit gewild. 

Teresa van Avila is een van de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen. Zij 

heeft vele geschriften op haar naam staan. Zij was niet theologisch geschoold waardoor 

haar stijl vrij en humoristisch is. Als weinig anderen beschrijft ze op levendige wijze de 
mystieke inwerking van God op de mens wanneer die zich voor God openstelt. Haar 

geschriften geven raad en inzicht aan ieder die de weg van gebed wil gaan en hebben 

nu nog steeds grote invloed. Teresa van Avila is in 1970 als eerste vrouwelijke heilige 

uitgeroepen tot kerkleraar. 

In onze parochie wordt het patroonfeest van Teresa van Ávila dit jaar gevierd op zondag 
10 oktober. 

 

Gebedsketting 

Op zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting gestart door de Karmelfamilie in 
Nederland. De achtergrond van dit idee is om het samen bidden te stimuleren en te 

versterken. Bid je mee? U treft het gebed van de maand aan op de webpagina:  
https://www.karmel.nl/gebedsketting/ 
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De doelstelling van Karmelkring Elia 

zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vindt 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 
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