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Stichting Karmelkring Elia Dordrecht  

Voorwoord 

De stichting Karmelkring Elia geeft u met dit jaarverslag 2017 informatie over haar activiteiten in met 
name de Drechtsteden maar ook daarbuiten. Zij legt hiermee tevens verantwoording af aan het 

bestuur van de Nederlandse provincie van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Onder 

haar inspirerend toezicht functioneert de stichting. 

Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een geslaagd jaar vol activiteiten. De positieve reacties, 

ontvangen op het jaarlijkse Karmelfeest, waarderen we als bestuur zeer. Wij danken iedereen, die zich 
betrokken voelt bij de Karmelkring voor het getoonde enthousiasme. 

Aad van Vliet – voorzitter 

 

Over de Karmelkring Elia Dordrecht 

 

Sinds 17 mei 2013 bestaat de stichting Karmelkring Elia. Het is een 
Centrum voor Spiritualiteit van de Karmel en biedt ruimte, een 

thuis, aan mensen van verschillende gezindten uit de Drechtsteden 
en omgeving. Deze belangstellenden komen regelmatig bij elkaar 

om, in de Dordtse Gedachteniskapel Titus Brandsma, met elkaar 
te bezinnen, te vormen en te vieren. Zij ontmoeten elkaar in hun 

innerlijke zoektocht naar een Levende Godsrelatie en worden 

daarbij geïnspireerd door het samenspel van lezing, zang, stilte en 
gebed, overweging en muziek. De liturgische vieringen brengen het Geheim van het leven in 

herinnering en geven steun aan de eigen weg van vragen, twijfelen en zoeken. 

De kring streeft naar een vitale vorm van kerk-zijn in de Drechtsteden. Zij werkt daartoe o.a. samen 

binnen het eigen parochiële verband en met andere gelijkgezinde kerken en levensbeschouwelijke 
instellingen. De activiteiten van de Karmelkring worden bekend gemaakt door middel van een 

webpagina, een digitale en papieren brochure met een bezielingsaanbod en door een maandelijkse 
Kringbrief aan belangstellenden. 

Missie 

Stichting Karmelkring Elia Dordrecht wil de spiritualiteit van de Orde van de Karmel op eigentijdse 

wijze vormgeven in leven en vieren. Zij zoekt naar bezieling en zingeving en wil een centrum voor 

spiritualiteit zijn, dat open staat voor iedereen, die zich wil verdiepen in het gedachtegoed van de 
Karmel. 

Strategische doelen 

De stichting tracht haar missie onder meer te bereiken door zich de spiritualiteit van de Karmel eigen 

te maken op een wijze die bij ieder persoonlijk past. Elk jaar stelt de Karmelkring daartoe een 

bezielingsaanbod samen. Met dit programma wil de Karmelkring bijdragen aan het verspreiden van 
de Karmel-spiritualiteit en daarmee houvast bieden bij het zoeken naar zingeving in het dagelijkse 

leven. 
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Kerndoelen 

De stichting wil de mogelijkheid bieden aan hen die tijd en ruimte zoeken om tot stilte te komen. 

Ruimte waar de mens mag zijn wie hij is en zichzelf oprecht mag aanvaarden. Een plaats om zich in 

zijn kwetsbaarheid te laten raken. De stichting wil dit ondersteunen en de spiritualiteit van de Karmel 
doorgeven door middel van een bezielingsaanbod. Dit aanbod is samengesteld uit het realiseren van 

vier kerndoelen: bezinning, vorming / scholing, vieren en ontmoeten.  
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Verslag van het bestuur 

Samenstelling en vergaderingen van het stichtingsbestuur 

Het bestuur bestond in 2017 uit: Aad van Vliet, voorzitter; Paul Seesink, secretaris (tot 1-7-17); Peter 

Bokelaar, penningmeester; Wilhelmien Lemmens-de Krijger; Corine Mulder-Paes (tot 1-9-17) en Berry 
van Son. Peter Bokelaar heeft gedurende het jaar het penningmeesterschap van Paul Seesink 

overgenomen. Corine was eerst verantwoordelijke voor 'Vorming' (Leerhuis) en 'Vieren' (liturgie). 

Wilhelmien was eerst verantwoordelijke voor ‘Rond de Schrift’ en ‘Zin in Literatuur’. In de verdere 
verdeling van taken heeft Berry van Son zich voornamelijk bezig gehouden met oecumene en diaconie 

en vanaf 1 juli het secretariaat overgenomen van Paul Seesink.  

In het lopende jaar was ook in een schema van aftreden en herbenoemen van bestuursleden voorzien. 

Dit gold voor de bestuursleden Aad van Vliet, Wilhelmien Lemmens-de Krijger, Paul Seesink en Corine 

Mulder-Paes. Paul Seesink koos ervoor om zich niet te laten herbenoemen en is per 1 juli afgetreden. 
Aad van Vliet, Wilhelmien Lemmens-de Krijger, Corine Mulder-Paes kozen ervoor om zich te laten 

herbenoemen. Corine Mulder-Paes is echter kort na de herenoeming, om gezondheidsredenen, alsnog 
per 1 september afgetreden. 

Het bestuur is grote dank verschuldigd aan de bestuursleden Paul Seesink en Corine Mulder voor al 
hun bestuurswerk en hun actieve inzet, die zij besteedden aan het oprichten / vormgeven en 

realiseren van de Karmelkring vanaf het eerste uur. Zonder hen zou de Karmelkring nooit geworden 

zijn wat zij nu is. Daarnaast is vanuit het bestuur ook erkenning van pijn en verdriet op zijn plaats, 
die in de relationele verhoudingen met elkaar enige periode plaatsvond. Ondanks alle goede intenties 

van een ieder is enige schade in onderlinge verhoudingen niet voorkomen.  

In 2017 kwam het bestuur elf maal in een bestuursvergadering bijeen. Van elke vergadering is een 

verslag gemaakt. Daarnaast zijn een aantal (extra) vergaderingen in kleine kring en werkoverleggen 

gehouden. Hiervan zijn zo nodig korte besluitenlijsten/werkafspraken opgesteld. 

Overleg met Karmel Nederland 

Jaarlijks wordt twee maal overleg gehouden met het bestuur van de Nederlandse provincie van de 

Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel om verantwoording af te leggen. Gelijktijdig worden 

in dit overleg mogelijke aanpassingen en uitbreidingen van de stichtingsactiviteiten overwogen en 

gezocht naar vormen van samenwerking met andere groeperingen binnen de Nederlandse 
Karmelfamilie en daarbuiten. 

Dit verslagjaar heeft op 16 augustus in Dordrecht een overleg plaatsgevonden met de prior Jan Brouns 

over de omstandigheden en gevolgen van het aftreden van de 2 bestuursleden. Op 4 december vond 

in Nijmegen het jaarlijks regulier overleg plaats tussen het bestuur van de stichting en het dagelijks 
bestuur (DB) van de Nederlandse Karmel. Van deze overleggen zijn verslagen gemaakt. 

Verder heeft de Karmelkring deelgenomen aan het landelijke coördinatie-overleg van de Karmelcentra 

voor Spiritualiteit. Dit overleg kwam driemaal bij elkaar. In dit coördinatie-overleg is de informatie 
uitwisseling, de samenwerking en afstemming tussen de Karmelcentra in programmering, uitvoering 

en publiciteit aan de orde. 
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Het bezielingsprogramma 2017 

In de programmering lopen de activiteiten van de Karmelkring Elia van augustus/september tot 
juni/juli van het jaar daarop. Daarom zijn in dit jaarverslag twee seizoenen van programmering aan 

de orde n.l. het aanbod van januari-juni 2017 (seizoen 16/17) en van augustus/september-december 
2017 (seizoen 17/18). 

Het jaarthema 

Na het jaarthema ´Ontheemd` werd in dit verslagjaar voor de tweede keer bij de programmering van 

het seizoen gewerkt werd met een landelijke jaarthema voor alle Karmelcentra. Dit jaarthema wordt 

geïnitieerd door het coördinatie-overleg voor de Centra voor Spiritualiteit en het bestuur van de Karmel 
zelf. Het doel van het werken met jaarthema is erop gericht om de Karmelcentra landelijk meer 

uniforme uitstraling te geven en van elkaars ervaringen in programmering te laten leren en van elkaars 

expertise en inleiders gebruik te maken. 

Voor het seizoen 2017/2018 was het thema: Titus Tegenwoordig 

Titus Brandsma stierf 75 jaar geleden in he concentratiekamp Dachau. Hij geloofde in de waardigheid 
van ieder mens, ongeacht afkomst, ras, geloof, nationaliteit of welk onderscheid je maar kunt maken. 

Hij toonde een grote geestelijke weerbaarheid en moed die tegelijk gepaard ging met 
zachtmoedigheid en mededogen, zelfs ten aanzien van zijn beulen. Titus Brandsma ontleende zijn 

geestelijke weerbaarheid niet aan zijn eigen kracht, maar in zijn gegrond zijn in God. Zijn levende 
Godsrelatie verbond hem met alle mensen en met al wat bestaat. Daarmee is hij ook nu nog steeds 

een blijvende bron van bezieling. 

Bezinning 

Het realiseren van een aanbod tot bezinning is een van onze belangrijkste kerntaken. Deze kerntaak 

van Karmelkring Elia als Centrum voor Spiritualiteit omvat een aanbod van dagdelen, doorgaans ’s 
avonds, met bezinning rond een thema, boek of film of kunstuiting, onder leiding van een begeleider.  

 

De stichting had in het kalenderjaar 2017 27 dagdelen van bezinning geprogrammeerd. (Met de 
dagdelen van de kerntaak vorming/leerhuis erbij gerekend, zijn dit er in totaal 39 geweest.)  

De 27 dagdelen zijn uit te spitsen in 10 bijeenkomsten rond een onderwerp of thema met een inleider, 
de 3 cycli (3 x 4 bijeenkomsten) van groepen zoals Rond de Schrift, Literatuur en Levensvragen en 

de leesgroep Speling, 4 maal de donderdagochtenden van Zinnige Vertellingen en de meditatieve 
busreis in augustus.   

Van de 10 themabijeenkomsten waren er vijf gewijd aan het jaarthema `Ontheemd´ en twee aan het 
jaarthema `Titus Tegenwoordig´. Een geplande avond over de 75 jarige sterfdag van Titus Brandsma 

moest helaas door omstandigheden worden afgelast. Deze lezing is later alsnog gegeven op de 
busreis.  

Meditatieve busreis: “De grens voorbij….” 

Opnieuw was de busreis van 25 augustus naar Nijmegen en Kleve een bijzonder inspirerende tocht. 

Met de titel: “de grens voorbij….” bezochten we in Nijmegen het Titus Brandsma Memorial. Susan van 

Driel O. Carm. gaf daar in de ochtend een inspirerende lezing over Titus en er was een gezamenlijke 
gebedsviering in de kerk van het Titus Brandsma Memorial. Na de lunch trok een deel van de groep 
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naar Kleve om de gevangenis en de gedachteniskerk te bezoeken. In de gevangenis heeft Titus - op 
het transport naar Dachau - een tijd gezeten en in de kerk is een herdenking van Titus ingericht. Een 

ander deel van de groep deed een stadswandeling in Nijmegen langs de plekken, waar Titus destijds 

heeft gewerkt en geleefd.  Alle deelnemers waren zeer onder de indruk en erg positief over deze 
busreis. 

Bezoekersaantallen: 

De gerealiseerde themabijeenkomsten (10) hadden gemiddeld een aantal van 15 deelnemers. Net 
als andere jaren wisselde soms het bezoekersaantal, maar uiteindelijk daalt dit enigszins.  

Literatuur en Levensvragen: De bijeenkomsten werden bezocht door gemiddeld 6 personen.  

Speling lezen: De belangstelling lag dit jaar op een gemiddelde van 4 lezers.  

Rond de Schrift: De avonden voor deze groep telden gemiddeld 8 deelnemers. 

Aan de busreis van 25 augustus naar Nijmegen en Kleve namen 38 deelnemers deel. 

Vorming 

Om de kerntaak van geloofsvorming te bevorderen beoefent 

de Karmelkring al enkele jaren met geïnteresseerde mensen 

in kleine groepen het met elkaar ervaren van de Schrift 
volgens de Lectio Divina-methode (geestelijke lezing).  In het 

eerste deel van 2017 lazen we daarvoor de brieven aan de 
Galaten en daarna fragmenten uit verschillende evangeliën, 

die door de deelnemers zelf werden verkozen. Over het jaar heen vonden er in totaal 12 

Leerhuisavonden plaats, verdeeld over twee groepen, met een deelname van gemiddeld 6 personen.  

Vieren 

Eliavieringen 

Als vaste traditie om de kerntaak van vieren en ontmoeten 

vorm te geven houdt de Karmelkring maandelijks op de derde 
woensdag haar Elia-viering. 

De intentie hiervan is dat er in vrede en eenheid  mensen, 
vanwaar ook vandaan, met welke wortels en geaardheid dan 

ook, elke maand bijeenkomen  om samen in Karmelitaanse 
geest te luisteren, te zingen en te mediteren rond een thema. 

Vóór aanvang kunnen liederen worden ingeoefend. Ruimte is er om zelf een eigen voorbede uit te 

spreken en een kaarsje aan te steken. 

In 2017 hield Karmelkring Elia 14 Elia-vieringen. Naast de maandelijks viering waren dit er twee extra 

voor de veertigdagen tijd. Deze vieringen werden gemiddeld tussen de 18 - 22  bezoekers bezocht. 
Alle vieringen worden steeds bijzonder gewaardeerd. De viering van het jaarlijks Karmelfeest (19 juli), 

voorgegaan B. Vreede O.Carm. werd zoals gebruikelijk extra (ruim 60 bezoekers) bezocht.  

Bijzondere vieringen:  

Daaronder verstaat de Karmelkring vieringen in samenwerking met andere organisaties. In het 

verslagjaar heeft de Karmelkring samen met de protestantse wijkgemeente in Sterrenburg Dordrecht 
een oecumenische Aswoensdag viering gehouden in de Ontmoetingskerk. Met leden van de 

Ontmoetingskerk namen belangstellenden van de Karmelkring samen deel aan een sobere maaltijd 
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en aan de Aswoensdag viering. Voor de kring was dit een geslaagde vorm van oecumenische 
optrekken met andere kerken in Dordrecht.  

 

 



TERUGBLIK OP BIJZONDERHEDEN IN 2017 

Pagina 7 

Terugblik op bijzonderheden in 2017 

Bijzondere punten van aandacht die in dit jaar van invloed zijn geweest op de koers en beleid, zijn: 

o Bestuurswisselingen. 

Zoals eerder gemeld was er dit jaar een schema van aftreden en (her)benoemen aan de orde, Twee 
bestuursleden zijn afgetreden. Zij waren bestuursleden van het eerste uur. Met het wegvallen van 

deze zeer actieve bestuursleden moest veel werk worden overgenomen en opnieuw binnen de 

mogelijkheden van de andere bestuursleden worden  opgepakt. Dit heeft zeker de kwetsbaarheid  van 
de Karmelkring doen toenemen.  

o Uitvoering landelijk jaarthema Centra voor Spiritualiteit van de Karmel 

In dit tweede jaar van het invoeren van een landelijk jaarthema is de ervaring daarmee in positieve 

zin toegenomen. In dit jaar is daarom ook een begin gemaakt met een meer uniforme vormgeving 

voor de brochure van de centra van Twente en Dordrecht. Daardoor gaat er landelijk een meer 
zichtbare en gelijkgeschakelde uitstraling ontstaan. 

o Evaluatie met leden 19 juli 

Mede naar aanleiding van eerder ontvangen feedback van Kamelkringleden op de planning en 

uitvoering van activiteiten vond het bestuur het belangrijk meer openheid en betrokkenheid te zoeken 
met de karmelkringleden zelf. Vooraf aan de het Karmelfeest is toen op 19 juli een bijeenkomst met 

belangstellenden gehouden. Op deze bijeenkomst waren ruim 37 personen. Doel was te bespreken 

hoe er meer openheid en betrokkenheid zou kunnen komen. Dit werd als zeer positief ervaren. Het 
bestuur heeft hierna een intern beleidsstuk opgesteld met voornemens voor de komende jaren. De 

aanwezigen zijn daarover later geïnformeerd. Voorgenomen (actie)punten zijn o.a. gericht op:  
o Meer bekendheid van de Karmelkring zelf binnen de parochie/locatieraden  

o Meer aandacht/tijd voor specifiek de spiritualiteit  van de Karmel en de Regel  

o Aandacht voor jongeren  
o Meer uitdiepen van relevante thema’s. 

Inmiddels zijn acties ondernomen voor meer bekendheid binnen de parochie/locatieraden en zijn er 
meer avonden over de Karmel spiritualiteit gepland. 

o Impulsbijeenkomst Eliavieringen  

Een belangrijk punt van feedback op de evaluatie van 19 juli betrof ook een grotere betrokkenheid bij 
de voorbereiding en de planning van de Eliavieringen. Daarom werd in september een 

impulsbijeenkomst gehouden met iedereen, die zich hierbij betrokken voelde. Na een 
gedachtenuitwisseling over Karmelitaanse (gebeds)vieringen werden vaste afspraken gemaakt over 

opzet, voorbereiding en uitvoering hiervan. Afspraak was o.a. het voorbereiden in drietallen en het 
volgen van de provinciale liturgie van de Karmel. Daarnaast werd ook een jaarplanning vastgesteld. 

o Samenwerking met parochie 

In 2017 is voor het eerst ook concrete samenwerking gezocht met de geloofsverdieping van de 
parochie (TvA). Besloten is toen om regelmatig met elkaar te overleg te houden en om twee avonden 

in gezamenlijkheid op te pakken en uit te voeren. Deze avonden zijn toen in het programma 
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opgenomen (uitvoering in 2018). De wens om meer samen te werken met de parochie was ook een 
aandachtpunt, genoemd op de ledenbijeenkomst van 19 juli. 

 

Publiciteit en communicatie 

Brochures Bezielingsaanbod  

Voor het seizoen 2016-2017 werd het bezielingsaanbod van bezinning, 

vorming en vieren nog aangeboden in de brochure:  ‘Op twijfelvoeten 
naar het Ongewetene’   

Voor het seizoen 2017-2018 werd de brochure vormgegeven in een 

opmaak en tekst, die meer passend was bij het jaarthema `Titus 

Tegenwoordig´. 

De papieren versie werd voornamelijk verspreid op de diverse kerk 

locaties van de parochie in de Drechtsteden in een oplage van 250 stuks. 

De digitale vorm in Pdf-formaat werd verzonden naar het vaste van 
bestand van alle Karmelbelangstellenden (330).  

Kringbrief 

De stichting probeert mensen zoveel mogelijk digitaal of per post te bereiken met informatie over 

haar activiteiten Naast de genoemde digitale en papieren versie van de brochure verzendt Karmelkring 

Elia rond de eerste dag van de maand ook haar digitale Kringbrief naar ruim 330 e-mailadressen. 
Daarin wordt steeds, wat uitvoeriger dan in de brochure, ingegaan op haar te verwachten activiteiten 

op korte termijn. Verder geeft de Kringbrief ook relevante informatie over de Karmel of van nieuws 
van partners in de oecumene of in Karmelverband. In 2017 zijn in totaal 12 Kringbrieven (nummers 

65 t/m 76) verzonden. 

De stichting kreeg ook dit jaar weer de gelegenheid om relevante informatie te laten plaatsen in het 

magazine ‘Solo Dios’ van de H. Theresia van Ávila-parochie en in de mededelingen van de wekelijkse 

vieringen in de diverse kerklocaties. 

Als teken van omzien naar elkaar ontvangen relaties van de stichting bij een jubileum, ziekte, 

rouwmoment of dergelijke, een kringwenskaart. In 2017 zijn diverse van deze kaarten verzonden. 

Karmel-West 

De stichting neem met een groep van gemiddeld  8 -10 

personen deel aan de bijeenkomsten van  ‘Karmel-West’ Dit 
is een verzamelnaam van alle Karmelgroeperingen in de 

Randstad. In 2017 zijn deze groepen/kringen 4x 
bijeengekomen, waarbij in Dordrecht op 25 november. In 

dat verslagjaar is als thema op deze bijeenkomsten steeds 

stil gestaan bij verschillende teksten van Titus Brandsma. 
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Financie le verantwoording 

Algemene verantwoording 2017 

De uitgaven van de stichting bestaan uit de kosten die gemaakt worden ten behoeve van de 

activiteiten in het kader van het Centrum voor Spiritualiteit. Deze bestaan hoofdzakelijk uit 
vergoedingen (o.a. reiskosten) en attenties voor begeleiding van bezinningsbijeenkomsten en 

vergoedingen voor muzikale begeleiding van Eliavieringen. Daarnaast zijn er algemene kosten zoals 

administratiekosten, bankkosten en kosten voor het drukken van brochures. Het streven is er op 
gericht om deze kosten zoveel mogelijk te dekken uit de inkomsten van de stichting. De inkomsten 

van e stichting bestaan nagenoeg uitsluitend uit giften en bijdragen van de deelnemers aan de 
Eliavieringen en de bijeenkomsten in het kader van het Centrum voor Spiritualiteit. 

De balansrekening van 2017 is in de inkomsten en uitgaven nagenoeg in evenwicht gebleven. Door 

een bijzondere gift is het jaar afgesloten met een batig positief saldo van € 2705, --.  
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Nawoord en vooruitblik 

Het bestuur van de Karmelkring dankt ook voor dit verslagjaar weer alle voorbereiders, begeleiders 

en vrijwilligers die de bijeenkomsten in het kader van bezinning, vorming en vieren hebben mogelijk 

gemaakt. Deze dank gaat ook uit naar het bestuur van de Nederlandse Provincie van de Karmel en 

naar de vertegenwoordigers van de Centra van Spiritualiteit, waarmee de Karmelkring samenwerkt. 

Zonder hun inzet en inspiratie kan de Karmelkring niet functioneren. De stichting wil graag met alle 

deze betrokken personen voort blijven gaan in het voetspoor van de profeet Elia. Dat wij met elkaar 

onze bewogenheid met en onze inspiratie voor bewust christelijk leven moge blijven vinden in de 

spiritualiteit en leefregel van de Orde van O.L.V. van de Berg Karmel.  

 

namens het bestuur,  

Berry van Son, secretaris 

 

Datum 

Dordrecht, november 2018 
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Colofon 

Uitgever 
Stichting Karmelkring Elia Dordrecht 

Nolensweg 10 - 3317 LE  DORDRECHT 
 

Postadres 

Stichting Karmelkring Elia Dordrecht 
t.a.v. Secretariaat 

Langedaal 16 – 3317 MC  Dordrecht 
 

Contact 

06 24 15 44 06 - karmelkringelia@karmel.nl 
 

Internet 
www.karmelcentra.nl/dordrecht 

 
IBAN 

NL48 RBRB 0931 1476 62 

t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht 
 

Kamer van Koophandel 
De stichting werd op 15 juli 2013 ingeschreven onder nummer 58373993 

SBI-code 889991  
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