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Stichting Karmelkring Elia Dordrecht  

Voorwoord 
 

De stichting Karmelkring Elia presenteert met dit jaarverslag een overzicht van haar 

activiteiten in 2018 in Dordrecht en de Drechtsteden. De Karmelkring Elia legt hiermee tevens 

verantwoording af aan het bestuur van de Nederlandse provincie van de Orde van Onze Lieve 

Vrouw van de Berg Karmel. Als stichting functioneert zij onder toezicht van deze Nederlandse 

provincie van de Karmelieten. Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een geslaagd jaar vol 

activiteiten. De positieve reacties, regelmatig ontvangen, 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 Dordrecht en de 
Drechtsteden. Deze belangstellenden komen regelmatig bij elkaar 
om, in de Dordtse Gedachteniskapel Titus Brandsma, met elkaar te 
bezinnen op spirituele thema’s, te vormen en te vieren. Zij 
ontmoeten elkaar in liturgische vieringen in hun innerlijke 
zoektocht naar een Levende Godsrelatie. Het samenspel van lezing, 
stilte en gebed, overweging en gezang brengen het Geheim van het 

leven nabij en geven steun aan de eigen weg van vragen, twijfelen en zoeken naar God. 
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 Karmelkring maakt haar activiteiten bekend door 
middel van een webpagina, een papieren en digitale brochure met een aansprekend 
bezinningsaanbod 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 bezinningsaanbod van activiteiten 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. 

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 jaarlijks bezinningsaanbod. 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 2018 uit: Aad van Vliet, voorzitter; Berry van Son, secretaris; Peter 
Bokelaar, penningmeester en Wilhelmien Lemmens-de Krijger, algemeen bestuurslid. In het 
voorgaande jaar was door het vertrek van tweebestuursleden (Paul Seesink en Corine Mulder-
Paes) een structurele onderbezetting ontstaan. In het verslagjaar hoefde volgens het schema 
van aftreden geen verdere bestuursleden daarover te besluiten. De voorkomende 
werkzaamheden werden dus daarom zo goed mogelijk met de vier bestuursleden uitgevoerd 
en gecontinueerd. Daarnaast werd in dit jaar driftig gezocht naar uitbreiding van het aantal 
bestuursleden.  

In 2018 kwam het bestuur elf maal in een bestuursvergadering bijeen. Van elke vergadering 
is een verslag gemaakt. Daarnaast zijn een aantal (extra) werkvergaderingen gehouden in 
verband met het realiseren van de nieuwe jaarprogrammering. Hiervan zijn steeds korte 
besluitenlijsten en werkafspraken opgesteld. 

Overleg met Karmel Nederland 

Jaarlijks heeft het bestuur van de Karmelkring twee maal overleg 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 vonden de overleggen met het dagelijks bestuur van de Nederlandse provincie 
van de Karmelieten plaats in de maanden juni en november 2018. 

Verder neemt de Karmelkring steeds deel aan het landelijke coördinatie-overleg van de 
Karmelcentra voor Spiritualiteit. In 2018 kwam dit overleg kwam (driemaal) bij elkaar. In dit 
coördinatie-overleg komt de landelijke informatie-uitwisseling, samenwerking en afstemming 
tussen de Karmelcentra in programmering, uitvoering en publiciteit aan de orde. De 
coördinatiecommissie hiervan heeft jaarlijks contact met het dagelijks bestuur van de 
Karmelorde om de hoofdpunten van het beleid van de Karmelcentra voor Spiritualiteit te 
bewaken. 
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Het bezinningsprogramma 2018 

In de reguliere jaarprogrammering lopen de activiteiten van de Karmelkring Elia steeds van 
augustus tot juli van het jaar daarop. Daarom zijn in dit jaarverslag twee seizoenen van 
programmering rond een jaarthema aan de orde geweest n.l. dat van januari-juli 2018 voor 
seizoen 17/18 en van augustus-december 2018 voor seizoen 18/19.  

Jaarthema bezinningsprogramma 

Alle Karmelcentra voor Spiritualiteit werken met een jaarthema. Dit jaarthema wordt 

geïnitieerd door het coördinatiecommissie voor de Centra voor Spiritualiteit en het bestuur 
van de Karmel zelf. Het doel van het werken met een jaarthema is erop gericht om de 
Karmelcentra landelijk meer uniforme uitstraling te geven en van elkaars ervaringen in 
programmering, expertise en inleiders gebruik te maken. 

Voor de periode januari-juni 2018 was het lopende 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. 

Van augustus-december 2018 was het nieuw gekozen jaarthema van het programma 2018–
2019 aan de orde, nl.: Aandachtig Leven  

Eigenlijk weten we het heel goed: rust en concentratie is wat ons leven zin en diepgang geeft. Ruimte 
voor de ander en de Andere. Toch worden we vaak te veel opgeslokt door bijkomstigheden. De kern 
van Aandachtig leven ligt in onze ziel. Aandachtig leven laat zich dan op vele manieren zien, aandacht 
voor de wereld om je heen, de mens, de natuur, aandacht voor gerechtigheid. Het Karmelcentrum voor 
Spiritualiteit is er om aandachtig leven in te oefenen.  

 

Bezinning 

Het realiseren van een jaarlijks aanbod tot bezinning en geloofsverdieping is een van de 
belangrijkste kerntaken. Deze kerntaak van de stichting Karmelkring Elia als Centrum voor 
Spiritualiteit omvat een aanbod van dagdelen (doorgaans een avond) met bezinning rond een 
thema, boek of film of kunstuiting, onder leiding van een begeleider.  
In 2018 waren er 8 themabijeenkomsten rond de jaarthema’s `Titus tegenwoordig´ en 
`Aandachtig Leven´. Drie daarvan waren in samenwerking met de parochie Theresia van 
Avila. Helaas vielen van de geplande thema-avonden er 1 avond uit vanwege het samenvallen 

met de jubileumactiviteit van de Tituskapel en moest voor 1 avond een ander thema en 
spreker gevonden worden door onvoorziene omstandigheden. 
Andere vormen van bezinning zijn ook de cycli van bijeenkomsten rond vorming, zoals 
Leerhuis, Rond de Schrift, Speling en Literatuur en Levensvragen. De twee bestaande 
leerhuisgroepen werden in september 2018 samengevoegd tot één groep. Verder zijn er 
diverse ochtenden rond Zinnige Vertellingen geweest en de jaarlijkse meditatieve busreis. In 
het verslagjaar was deze reis naar Oss en Heeswijk Dinther. 
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Overzichten van de bezinningsactiviteiten 2018 
 

DAGDEEL/ACTIVITEIT 
 

AANTAL 

Bijeenkomsten jaarthema (avond/ochtend) 8 
Leerhuis (avond) (groepen samengevoegd) 8 
Rond de Schift / oecumenische bijbelgroep (avond) 5 
Speling lezen (ochtend) 4 
Literatuur en levensvragen (middag) 4 
Zinnige vertellingen (ochtend)  8 
Eliavieringen (maandelijks) 12 
Meditatieve busreis (dag) 1 
 
Totaal dagdelen/dag/vieringen 

 
50 

 
 
 
Bezoekers/deelnemers aantallen per bijeenkomst 2018 
 

BIJEENKOMST INLEIDER PERS. 
Liturgische spiritualiteit Thomas Quartier osb 51 
Lijdensmystiek Goede vrijdag 
1942  

Paul Reehuis o.carm. 22 

Een kerk die niet dient, dient 
tot niets 

Rikie Bansberg  (vervallen) 

Geloven in de bajes Rob Veerman     44 ?? 
Karmel in deze tijd Bauke Halma o.carm. 26 
Iconen van gerechtigheid Hans Lucassen 14 
Het fenomeen bidden Rob Veerman 54 
Still live (film/ochtend) Gerard Westendorp o.carm. 18 
 
Totaal aantal bezoekers  

 
(plusminus) 

 
229 

 
 
Deelnemers overige activiteiten 
 

ACTIVITEIT AANTAL PERSONEN OPMERKING 
Leerhuis   8        gemiddeld  

Rond de schift / oecumenische 
bijbelgroep 

8-10   gemiddeld  
 

 

Literatuur en Levensvragen 8        gemiddeld  
Speling lezen 4-6     gemiddeld    
Zinnige Vertelling 12–16 gemiddeld  
Eliavieringen 18–24 gemiddeld  
Karmelfeest juli 35 

60 
bijeenkomst 
viering/feest 

Busreis Heeswijk -  Dinther  30  
  



 

Pagina 5 

Hoogtepunten 
 
 
Avond Liturgische Spiritualiteit, Thomas Quartier osb (23 januari): 
 
Een succesvolle avond, samen met de parochie Theresia van Avila.  
De benedictijner monnik Thomas Quartier nam de mensen mee in zijn bezieling van het 
zoeken van God in stilte en lofzang. Of zoals hij zelf het o.a. verwoorde op zijn facebook blog: 
‘Mij als Benedictijn is de versmelting van gebed, bezinning en levenspraktijk uit het hart 
gegrepen. De enthousiaste en karmelitaans geïnspireerde mensen die ik gisteren ontmoette, 
hebben een heel andere manier om gebed en bezinning een plek in hun leven te geven dan 

een monnik. Maar we kunnen van elkaar leren om de prioriteiten helder te houden! Wat zijn 
die prioriteiten? Beginnen met gebed en contemplatie – dat is één. Open staan voor betekenis 
en geloof – dat is twee. Je verantwoordelijkheid nemen in kerk en wereld – dat is drie. Ik 
noem dit liturgisch-theologisch de eenheid van “lex orandi, lex credendi en lex vivendi” – en 
geen ander heeft dat in de Nederlandse geschiedenis van de twintigste eeuw zo 
indrukwekkend belichaamd als de Karmeliet Titus Brandsma. Ik vind het een hoopvol teken 
dat binnen de parochie Theresia van Avila de Karmelkring Elia Dordrecht een spirituele 
bijdrage weet te leveren, niet alleen door de kapel, maar juist ook door hun contemplatie, 
hun bezieling, hun projecten.` 
 
 
Het jubileum 12 ½ half jaar van de Gedachteniskapel Titus Brandsma (9 mei): 
 
Op die dag was het 12,5 jaar geleden dat de gedachteniskapel Titus 

Brandsma officieel is geopend door de toenmalige bisschop van 
Rotterdam, mgr. Ad van Luyn (zie foto). Voor die gelegenheid had de 
locatieraad van De Verrezen Christus een bijzondere 
avondbijeenkomst voorbereid. Na een openingsgebed, uitgesproken 
door zuster Anne-Marie Bos O.Carm., verhaalde Theo Tiebosch, als 
een van de initiatiefnemers, over de totstandkoming van de 
gedachteniskapel. Vervolgens werd een video-opname van de 
opening op 9 november 2005 vertoond. Daarna volgde een zeer 
gezellig en geanimeerd samenzijn, waarbij de door een groep 
parochianen gemaakte overheerlijke hapjes gretig aftrek vonden. 
Aan het einde van de bijeenkomst ontving eenieder een prachtig 
herinneringsboekje “om mensen bewogen”, samengesteld door de 
locatieraad Verrezen Christus en opgemaakt door Paul Seesink. 

  
 
De eucharistieviering ter gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum  
(16 mei): 
 
In verband met het 12,5 jarig bestaan van de gedachteniskapel Titus 
Brandsma kreeg ook de maandelijkse Eliaviering op 16 mei een 

bijzonder tintje. Edgar Koning O.Carm., mede initiatiefnemer van de 
oprichting van de kapel, deed samen met pastoor Tjeerd Visser, in een 
flink volle kapel, de viering van Eucharistie. Zeer indrukwekkende was 
de preek van Edgar Koning over Titus Brandsma. Hierna was er een 
hapje en een drankje met een gezellig samen zijn. 
 
 

 
De meditatieve busreis naar het klooster van Berne, Heeswijk Dinther (31 aug.): 

Op vrijdag 31 augustus was de jaarlijkse busreis, dit jaar naar Oss en de Abdij van Berne 
Heeswijk Dinther. Na een ochtendontvangst in Oss met een lezing van Leon Teubner, een 
korte gebedsdienst in de parochiekerk van Titus Brandsma en lunch, was er ‘s middags een 
uitgebreide rondleiding in het klooster en de tuinen en daarna een bierproeverrij. De 
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rondleiding door de abdij werd verzorgd door 2 uitstekende gidsen. Zij brachten ons op de 
hoogte van de geschiedenis met een overvloed aan interessante details en jaartallen.  

 

Vorming 

Om de kerntaak van geloofsvorming te bevorderen 
beoefent de Karmelkring al enkele jaren met daartoe 
geïnteresseerde mensen in kleine groepen het met 
elkaar lezen en bespreken van de Schrift. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld in de groepjes rond het Leerhuis volgens 
de Lectio Divina-methode (geestelijke lezing). In een 
andere groep gebeurt dit rond de methode van Rond de Schrift. (Deze groep heeft zich in 
september 2018 omgevormd tot een oecumenische bijbelgroep.) Daarnaast is er al jaren een 
leesgroep rond het blad voor zingeving: Speling. En verder is er steeds een actieve leesgroep 
rond Literatuur en Levensvragen. Belangrijk is vooral  dat zij door deze diverse manieren van 
geloofsvorming een handvat vinden om zich daarin te verdiepen. 

  

Vieren 

Eliavieringen 
Als vaste traditie om de kerntaak van het vieren en 
ontmoeten vorm te geven houdt de Karmelkring 
maandelijks op de derde woensdag haar Eliaviering 
in de vorm van een vesperviering. 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 naar het Woord, te zingen en zich te bezinnen 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 2018 hield de Karmelkring Elia elke 
maand deze Elia-vieringen.  

Bijzondere vieringen waren: 

De Eliaviering van 21 februari, een eucharistieviering voorafgaand aan de avond over de 
lijdensmystiek van Titus Brandsma.  

De Eliaviering van 21 maart, een oecumenische viering. Vanwege de vastentijd werd daarin 
tezamen met een voorganger en leden van de Ontmoetingskerk in Sterrenburg stilgestaan bij 
de kruiswegstaties van beeldend kunstenaar Willem Hesseling.  

De eucharistieviering ter gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum (16 mei): Edgar Koning 
O.Carm., mede initiatiefnemer van de oprichting van de kapel, deed samen met pastoor 
Tjeerd Visser deze viering.  

De eucharistieviering van het jaarlijks Karmelfeest (18 juli), voorgegaan door pastoor T. 
Visser en J. Boermans O.Carm. Deze werd zoals gebruikelijk extra druk bezocht. 
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Publiciteit en communicatie 

De Karmelkring communiceert en publiceert via: 

 De brochure 
 De Kringbrief  
 Solo Dios (het parochieblad)   
 De website 

 

Brochure Karmelkring  

Voor de eerste helft van 2018 was het bezinningsaanbod van het seizoen 2017-2018 van 
toepassing, aangeboden in de brochure: ‘Titus Tegenwoordig’   

Voor de tweede helft van het jaar was de nieuwe brochure met het aanbod van het seizoen 

2018-2019 aan de orde met het jaarthema `Aandachtig Leven´. 

De gedrukte versies werden elk verspreid op de diverse kerklocaties van de parochie in de 
Drechtsteden in een oplage van 250 stuks en op diverse andere kerken of plaatsen. De digitale 
vorm in pdf-formaat werd steeds verzonden naar het vaste bestand van belangstellenden van 
de Karmelkring (plusminus 330 personen en instellingen). 

 

 

 

Kringbrief 

De stichting probeert mensen zoveel mogelijk digitaal of per post te bereiken met informatie 
over haar activiteiten. Naast de brochure met het aanbod verzendt de Karmelkring Elia rond 
de eerste dag van de maand ook steeds een digitale Kringbrief naar ruim 330 e-mailadressen. 
Daarin wordt telkens  uitvoerig ingegaan op de activiteiten in die maand. Verder geeft de 
Kringbrief  relevante informatie over de Karmel of nieuws in het grotere Karmel-verband. In 
2018 zijn in totaal 12 Kringbrieven (nummers 77 t/m 88) verzonden. 

Solo Dios, parochieblad Theresia van Avila Parochie 

De stichting kreeg ook dit jaar weer de gelegenheid om maandelijks relevante informatie te 
laten plaatsen in het parochieblad ‘Solo Dios’ van de H. Theresia van Ávila-parochie en in de 
mededelingen van de wekelijkse vieringen in de diverse kerklocaties. 

Website 

Na enige jaren van overleg over noodzakelijke aanpassingen, kwam het in 2018 tot een 
volledig vernieuwde website voor alle Karmel-geledingen in Nederland. Daarmee kreeg zij 
een uitstraling die meer bij de tijd en uniform is. Na enige training over het gebruik van het 
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systeem (Wordpress) voor de lokale Karmelcentra, kon ook de Karmelkring Elia het nieuwe 
bezinningsaanbod voor 2018 – 2019 op deze vernieuwde website plaatsen en zich daarmee 
presenteren. Sindsdien werkt de Karmelkring met tevredenheid met dat systeem en de 
website . 

Karmel-West 

De stichting neemt met een vaste groep van 
gemiddeld  10-14 personen deel aan de 
bijeenkomsten van  ‘Karmel-West’ Dit is een 
verzamelnaam van Karmel-groeperingen in de 

Randstad. In 2018 zijn deze groepen/ kringen 
vier maal bijeengekomen. In het verslagjaar is als 
thema op deze bijeenkomsten steeds stil gestaan 
bij het belang van liturgie in het met elkaar 
samenkomen in geloof. 
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Financiële verantwoording 

Algemene verantwoording  

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, 
vergoedingen voor muzikale begeleiding van Eliavieringen en  kosten voor (bij)scholing van 
bestuur en begeleiders van activiteiten. Wat betreft de kosten van scholing ging het in 2017 
nog om een bescheiden bedrag. Vanwege nieuwe ontwikkelingen en om de kwaliteit van de 

activiteiten te waarborgen, zal het bestuur deze activiteit de komende jaren meer aandacht 
geven. Daarnaast zijn er algemene kosten zoals administratiekosten, bankkosten en kosten 
voor het drukken van brochures. De inkomsten van de stichting bestaan bijna uitsluitend uit 
bijdragen van de deelnemers aan de Eliavieringen en de bijeenkomsten in het kader van het 
Centrum voor Spiritualiteit en giften.  
 

Het financieel beleid van de stichting is er op gericht de kosten zoveel mogelijk te dekken 

uit de inkomsten van de stichting en tevens, met het oog op de toekomst, voldoende 
reserve-vermogen op te bouwen. 

De jaarrekening 

De jaarrekening over het verslagjaar 2018 is gecontroleerd en akkoord bevonden door een 
'kascommissie' bestaande uit 2 bestuursleden die niet direct zijn belast zijn met de financiële 
zaken van de stichting. Het bestuur heeft de jaarrekening op 7 mei 2019 vastgesteld en 
vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Prior Provinciaal van de Nederlandse Provincie 
van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. De Prior-Provinciaal heeft op 20 mei 
2019 zijn goedkeuring aan de jaarrekening verleend.  

Balans 

De activa van de stichting bestaan uitsluitend uit liquide middelen, een bankrekening en een 

spaarrekening bij de RegioBank. Er zijn geen passiva (schulden, verplichtingen of 

voorzieningen). 

Het eigen vermogen van de stichting op 31 december 2018 bedroeg € 7.115.  

 

Winst- en verliesrekening  

De opbrengsten van de stichting bestaan voor het overgrote deel uit bijdragen van de 
deelnemers en anderen aan de activiteiten van de stichting (92%) en voor een klein deel uit 
giften (8%). Daarnaast is er nog een klein bedrag aan rente op de spaarrekening ontvangen. 

De kosten die de stichting maakt bestaan voor het grootste deel uit de kosten van de door de 
stichting georganiseerde activiteiten (81%). Het zijn kosten voor attenties, honoraria en 
reiskosten van de begeleiders van de activiteiten. In sommige gevallen (Karmelfeest, Zin in 
film en bezinningsreis) betreft het ook de kosten van catering en bij de bezinningsreis 
bovendien de huur van de bus. 

De overige kosten (19%) zijn algemene kosten zoals bankkosten, kosten van secretariaat en 
bestuur, kosten voor het drukken van brochures (het jaarprogramma) en overige algemene 
kosten. 

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel hebben 
ze recht op vergoeding van gemaakte kosten. De kosten van het secretariaat en het bestuur 
(3%) bestaan daardoor uitsluitend uit reiskosten en kosten voor secretariële benodigdheden. 
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Resultaat 

Er is dit boekjaar een negatief saldo van € 391. Dit negatieve resultaat wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de kosten van een eenmalige activiteit, de viering van het jubileum van de 
Gedachteniskapel Titus Brandsma. In de begroting voor 2018 was in verband daarmee een 
negatief saldo van € 480 voorzien. 

Het negatief resultaat komt ten laste van de algemene reserve, waardoor het eigen 
vermogen met  € 391 afneemt ten opzichte van 2017.    
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Nawoord en vooruitblik 

Het bestuur van de Karmelkring dankt ook voor dit verslagjaar weer alle personen, die betrokken waren 
in de voorbereiding, begeleiding van de avonden en de bijeenkomsten van bezinning, vorming en vieren. 
Deze dank gaat ook uit naar het bestuur van de Nederlandse Provincie van de Karmel en naar de 
mensen, betrokken in de Centra van Spiritualiteit, waarmee de Karmelkring samenwerkt. Zonder de inzet 
en inspiratie van allen kan de Karmelkring niet functioneren. De stichting wil graag met hen 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 behouden in de spiritualiteit en leefregel van de Orde van 
O.L.V. van de Berg Karmel.  

 

namens het bestuur,  

Berry van Son, secretaris 

 

Dordrecht, december 2019 
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Colofon 

Uitgever 
Stichting Karmelkring Elia Dordrecht 
Nolensweg 10 - 3317 LE  DORDRECHT 
 
Postadres 
Stichting Karmelkring Elia Dordrecht 
t.a.v. Secretariaat 
Stationsweg 43 A36 – 3331 LR  Zwijndrecht 
 
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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