134 ● 2022-09-30
Aan karmelbelangstellenden,
Beste lezer,
De zomer is weer voorbij: we gaan via de herfst de winter tegemoet. De maanden van
wind, regen en kou. De maanden van huiselijkheid, “achter de kachel” op de bank met
een boek en spelletjes doen met kinderen en kleinkinderen. We hopen dat het Coronavirus
ons in deze komende maanden niet weer in de greep krijgt. Ook de maanden met meer
gelegenheid voor de (bezinnings)activiteiten van de Karmelkring. We hebben de komende
maand allerlei activiteiten: u kunt vast wel iets van uw gading kunnen vinden. Weet u in
ieder geval welkom.

Programma / activiteiten in de maand oktober 2022
Literatuur en levensvragen (1): maandag 3 oktober
Een boek lezen en samen bespreken kan een goede aanleiding zijn om over de grote en
kleine vragen in het leven van gedachten te wisselen. Het boek dat we gaan lezen en
bespreken:
“Kom Atir kom”, van Agnita de Ranitz. Uitgeverij de Brouwerij Maassluis1e en 2de druk
2020; ISBN 9789078905196, 332 blz.
Historische roman op basis van een waargebeurd verhaal over een legendarische voetreis
in 1827 met een giraffe naar Parijs.
Begeleiding
Tijd
Locatie
Bijdrage`

:
:
:
:

José ten Berge-de Fraiture
13:30 – 15:30 uur
Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
€ 5,00 per persoon per bijeenkomst

Lectio divina: dinsdag 4 oktober
(ter voorbereiding van de Karmelviering op vrijdag 28 oktober)
De voorbereiding van deze Eucharistieviering in de gedachteniskapel Titus Brandsma van
de Verrezen Christuskerk willen we op karmelitaanse wijze doen door ons te verdiepen in
één van de lezingen van de laatste vrijdag van de maand door middel van lectio divina.
Gabrielle (Gaby) Vermeulen zal deze bijeenkomst begeleiden.
Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom om mee te doen met de lectio divina.
Tijd
Locatie

: 20:00–21:30 uur
: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht

Speling lezen (1): zaterdag 8 oktober
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 onderdelen uit het nummer 2022/2 met het thema “Verantwoordelijkheid”.
Ook u kunt aansluiten en zich aanmelden bij Peter Rovers, e-mail: rvrsmndv@wxs.nl

Begeleiding
Tijd
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:

Peter Rovers
10:00 - 12:00 uur.
Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 TV Dordrecht
€ 5,00 per persoon per bijeenkomst

Oecumenische bijbelcursus (1): dinsdag 11 oktober
Dit cursusjaar komen we bijeen en verdiepen ons in het Boek Handelingen der Apostelen.
Het Boek Handelingen is het vervolg op het Evangelie van Lukas. Het gaat over de
oorsprong van de kerk na de dood en verrijzenis van Jezus. Lukas wil zijn tijdgenoten,
rond het jaar 80 bij de les houden. Lees en hoor hoe Jezus zijn leerlingen weer bezig
heeft gehouden met het Rijk Gods. Bij alle ontwikkelingen en beslissingen wordt de kerk
gesteund door de Geest van God, die Jezus ook bezielde. Lukas getuigt dat de kerk in
principe geleid wordt door God. Dat betekent voor hem dat de oorsprong van de kerk de
norm wordt voor de latere ontwikkelingen. Dat heeft Lukas zelf ook mee gemaakt.
Opmerkelijk is wel dat het eerste deel voornamelijk over Petrus gaat, en het
tweede deel vooral over Paulus en diens missionaire activiteiten.
Deze bijeenkomsten zijn met name bedoeld voor alle belangstellenden met een
oecumenische instelling die zich breder willen oriënteren op de Schrift.
Begeleiding
Tijd
Locatie
Bijdrage`

:
:
:
:

Henk Berflo
20:00 – 22:00 uur
Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
€ 5,00 per persoon per bijeenkomst

Stilte meditatie: zaterdag 15 oktober
Stilte is een belangrijk aspect van de Karmel. In de Karmelregel paragraaf 21 staat
geschreven: “De apostel nu beveelt stilte aan”
Eigenlijk is stilte in alle vormen van spiritualiteit belangrijk De bedoeling van die stilte is
dat we ruimte open houden voor het mysterie van God. Maar stilte confronteert ook. Wie
ben jij eigenlijk? Wat kom je tegen in de stilte? Wie stil kan zijn, leert de diepere
bewegingen van de ziel kennen.
We hebben stilte nodig om ons niet mee te laten slepen in het wereldse leven, de waan
van elke dag waar macht, materie, hebzucht etc. onrust veroorzaken. Stilte en aandacht
brengen je weer terug naar je zelf, naar God, naar vrede in je hart. Stilte kan zowel
rustgevend als ook confronterend zijn. Stilte is luisteren naar wat er van binnenuit naar
boven komt en stilte is jezelf openstellen voor de aanwezigheid van God.
De meditatie-ochtend start met een inloop om 9.00 uur.
Begeleiding
Tijd
Locatie
Bijdrage`

: Gaby Vermeulen
: 09:30–12:30 uur
: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
: € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Eliaviering: woensdag 19 oktober
U bent van harte welkom deze Eliaviering mee te vieren. Het is een woord- en
gebedsdienst. We bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit
de Karmelregel, doen een bezinning, luisteren naar muziek en zingen bijpassende
liederen. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. Wilt u dat de
voorganger uw voorbede uitspreekt, stuur deze dan tijdig toe via:
karmelkringelia@karmel.nl
Thema
Voorbereider
Tijd
Locatie
Bijdrage

:
:
:
:
:

“ntb”
Peter en Marijke Rovers
viering 19:30–20:00 uur
Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld

“Als de liefde alles wordt”: Mystiek van Julian of Norwich: dinsdag 25 oktober
Mystieke teksten die rond het jaar 1400 in Norwich tot stand kwamen, wekken vandaag
nog steeds fascinatie en bewondering. Julian schreef verslagen van een indringende

godservaring die haar overkwam tijdens een korte, hevige ziekte. In dit visioen ziet en
begrijpt zij de liefde van God voor iedere mens. Deze bijeenkomst doen we samen met de
TvÁ parochie.
Spreker
Tijd
Locatie

: Gerda Valkenborgh (Brugge België)
: 20:00–22:00 uur
: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht

Karmelitaanse eucharistieviering: vrijdag 28 oktober
In samenwerking met het pastoraal team verzorgt de Karmelkring Elia de
Eucharistievieringen op de laatste vrijdag van de maand in de Gedachteniskapel Titus
Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht. Deze Karmelitaanse vieringen, worden
voorgegaan door parochievicaris Sander Verschuur en kenmerken zich onder andere door
het openingsgebed, de beurtlezingen, het zingen van karmelliederen en momenten van
stilte. Aansluitend is er voor iedereen koffie en thee in de parochiezaal.
Tijd
Locatie

: 09:30–10:30 uur
: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht

Gebedsketting
24 Maart 2018 is er een gebedsketting voor de Karmelfamilie in Nederland gestart. De
Karmelfamilie wordt gevormd door verschillende geledingen: zusters en broeders van de
eerste orde, zusters van de tweede orde, Karmelbeweging, Gemeenschap van
geassocieerden en belangstellenden.
Het idee achter de gebedsketting is om het samen bidden te stimuleren en te versterken.
Voor elke laatste zaterdag van de maand wordt er een (nieuw) gebed gepubliceerd. Deze
gebeden worden afwisselend gemaakt door iemand uit een van de geledingen.
De bedoeling is om het gebed elke laatste zaterdag van de maand – op een zelfgekozen
tijdstip – te bidden. Zo verbinden we ons en vormen we met elkaar een biddende
gemeenschap. Bid je mee?
https://www.karmel.nl/gebedsketting/

Magazine “Titus Brandsma: Heilige van de lage landen”
In het kader van de heiligverklaring van Titus Brandsma hebben de Nederlandse
bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie gezamenlijk dit magazine uitgegeven.
We hebben een aantal magazines aangeschaft. Deze magazines bieden we tegen de
kostprijs van € 1,00 te koop aan in de Gedachteniskapel na afloop van de Elia- en
Karmelvieringen.

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

