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JAarverslag 2014

onder auspiciën van het bestuur van de Nederlandse provincie van de Orde van O.L.V. van de Berg Karmel

“Blijf niet vastzitten aan regels of speciale devoties,
maar zoek God in geloof, met liefde en deemoed.”
Teresa van Ávila (1515 – 1582)
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Voorwoord
De stichting wil u met dit tweede jaarverslag informeren over haar activiteiten in de Drechtsteden en
legt hiermee tevens verantwoording af aan het bestuur Nederlandse provincie van de Orde van Onze
Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Onder haar beschermend toezicht functioneert de stichting. Velen
in de Drechtsteden en enkelen van daarbuiten vinden telkens weer de weg naar de bijeenkomsten
en vieringen van de stichting. Zij vinden daar een ‘geestelijk thuis’, een schuilplaats tussen gesloten
gebedshuizen, een dukdalf in de woelige onberekenbare en soms dreigende wereld. Uit de reacties
bleek dat de Karmelkring Elia ook in 2014 in een geestelijke behoefte voorzag. Daarom gaan we met
nog meer energie het komende jaar in.
Aad van Vliet - voorzitter

Over Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
Als een lichtboei in het grauwe religieuze water doemde in 2010 Karmelkring Elia op. De kring
vloeide voort uit het karmelitaanse pastorale werk in Dordrecht, dat in 2012 werd beëindigd. Nu
weet de kring zich niet meer beperkt tot het Eiland van Dordrecht, maar mag zij belangstellenden
ontvangen uit de gehele Drechtsteden-regio en daarbuiten.
Sinds 17 mei 2013 bestaat de kring als zelfstandige stichting in de Drechtsteden. Zij heeft zich
geplaatst onder auspiciën van het bestuur van de Nederlandse provincie van de Orde van O.L.V. van
de Berg Karmel.

Doelstelling
Missie
Stichting Karmelkring Elia Dordrecht heeft tot doel de spiritualiteit van de Karmelorde op eigentijdse
wijze vorm te geven in leven en vieren.
Strategische doelen
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door zich de spiritualiteit van de Karmel eigen te
maken op een wijze die bij ieder persoonlijk past. Zij zoekt naar bezieling en zingeving in vormen die
geëigend zijn voor de Karmel.
Kerndoelen
De stichting wil 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 karmelspiritualiteit doorgeven door middel van een
programma- en bezinningsaanbod. Dit aanbod is samengesteld uit drie elementen:
bezinning, vorming en vieren.
Overleg Karmel Nederland
Tweemaal per jaar wordt een 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 mogelijke aanpassingen en uitbreidingen van de stichtingsactiviteiten overwogen en naar
vormen van samenwerking gezocht met andere groeperingen binnen de Nederlandse Karmelfamilie.

Verslag van het bestuur
Samenstelling en vergaderingen van het stichtingsbestuur
Op voordracht van de stichting benoemde Ben Wolbers, Prior-provinciaal van de Nederlandse
provincie van Karmelieten, op 13 juni 2013 het eerste bestuur, bestaande uit: Aad van Vliet,
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voorzitter; Paul Seesink, secretaris en penningmeester en de leden Henriëtte de Goeij-van der
Hijden; Wilhelmien Lemmens; Corine Mulder-Paes en Doke Vemer-Smit.
Enkele maanden later werd door het stichtingsbestuur pater Tjeu Timmermans o.carm. als adviseur
vanuit Karmel Nederland aangetrokken.
In 2014 kwam het bestuur in die samenstelling zesmaal bijeen. In oktober 2014 besloot Henriëtte
de Goeij-van der Hijden om persoonlijke reden zich als bestuurslid terug te trekken. Het daarna 5
leden tellende bestuur kwam in die samenstelling in 2014 nog éénmaal bijeen. Deze vergaderingen
kenmerkten zich door een voornamelijk huishoudelijk karakter. In november kwam echter de wens
naar voren om de bestuursvergaderingen op te splitsen in huishoudelijke en thematische
vergaderingen. De eerste spreken voor zich, de thematische vergaderingen kwamen voort uit een
behoefte om de eigen visie en koers vast te houden. Afgesproken is om daarmee in 2015 te
beginnen.
Op 25 maart 2014 hield het kringbestuur een ontmoetings- en informatieavond voor
belangstellenden. waarbij de plannen voor dit jaar bekendgemaakt werden.
Op 27 maart heeft in het Karmelklooster te Almelo het tweede halfjaarlijkse overleg plaatsgevonden
tussen het stichtingsbestuur en bijna aftredend prior-provinciaal Ben Wolbers o.carm. en procurator
Hans Oude Alink van Karmel Nederland. Het derde overleg werd in hetzelfde jaar gehouden op 17
september in Dordrecht, waarbij het bestuur van de Nederlandse Karmelprovincie vertegenwoordigd
was door de nieuw aangetreden prior-provinciaal Jan Brouns o.carm.
De kring was vertegenwoordigd op 4 dagdelen van Karmel-West in de Randstad met een gemiddeld
aantal van 11 leden van Karmelkring Elia.
Op 08 november bezochten 22 leden van deze karmelkring de landelijke bijeenkomst van
Karmelbeweging in de Triomfatorkapel te Alphen aan den Rijn. Onder meer trad Corine Mulder-Paes,
bestuurslid van Karmelkring Elia, toe tot KarmelBeweging.
Eén, soms twee bestuursleden van de kring, namen dit jaar deel aan een viertal bijeenkomsten van
de Coördinatiegroep Centrum voor Spiritualiteit.
Bezinning
Deze tak van Karmelkring Elia als Centrum voor Spiritualiteit omvat een
aanbod van dagdelen, doorgaans ’s avonds, met bezinning rond een
thema, boek of film of d.m.v. expressie, onder leiding van een
begeleider.
De stichting heeft in het kalenderjaar 2014 21 dagdelen van bezinning
gefaciliteerd, met een gemiddeld aantal van 13 deelnemers. Het
bezoekersaantal wisselde per bijeenkomst. Dit bleek sterk afhankelijk van thema en begeleider. De
bijeenkomsten rond Literatuur en levensvragen kenmerken zich door een groepje van 9 personen.
De belangstelling voor Speling lezen lag dit jaar gemiddeld op 4 lezers.
Vorming
De op 09 oktober 2013, begonnen maandelijkse bijeenkomsten van
Leerhuis zijn dit jaar voortgezet met 8 avonden, met een deelname die
steeg van 9 naar 15 personen. Daarnaast meldden zich voor 2015 nog
3 belangstellenden aan. Leerhuis vervolgde dit jaar het lezen van de
Karmelregel. Vanaf september is zij begonnen met het lezen van de Schrift volgens de Lectio Divinamethode (Goddelijke lezing), waarbij het boek ‘Prediker’ centraal staat. Het zijn bijeenkomsten van
niet enkel exegese, maar van medigese, meditatie en exegese samen. Soms contemplatieve
avonden rond spiritueel denken en leven zoals in de christelijke beweging vóór het eerste concilie
van Nicea in het jaar 325, vóórdat de christelijke kerk een staatskerk werd en de echte mystagogie
verdween.
Tweede groep
Omdat de belangstelling groeide en de groep te groot werd om allen aan het woord te kunnen laten,
werd aan het stichtingsbestuur voorgesteld na te denken over het formeren van een tweede groep.
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Het begrip ‘Leerhuis’
is al heel oud. Niet alleen de joden kenden leerhuizen. 2000 Jaar voor Christus bezaten de tempels
in het Oud-Egyptische Middenrijk al de ‘Per Anch’, het Huis van het Leven, de tempelschool, zoals
het Serapeum in het oude Alexandrië, kort voor het begin van onze jaartelling; leerhuis en tempel
tegelijk. De begintijd van spiritueel en pluriform denken, van een tolerant en veelvormig
christendom.
Leerhuizen komen in onze tijd ook voor in de profane wereld. In de regio Drechtsteden hebben de
Albert Schweitzer ziekenhuizen een leerhuis voor het verzorgen, coördineren en faciliteren van
opleiding en onderzoek.
Leren én leren
De verbondenheid met het Mysterie leeft het sterkst daar waar geleerd wordt. In een christelijk
Leerhuis gaat het tegelijkertijd om onderwijzen en leren. Activiteiten waar je hele persoon bij
betrokken is. Het draait om het durven stellen van vragen, wat veel mensen binnen de Kerk niet
gewend zijn.
Het zijn juist de vragen die de deelnemers onderling verbinden. Het gaat om te ontdekken wat je
met lezen en vragen stellen van elkaar kunt leren. Deelnemers mogen zichzelf blijven. Leren binnen
het leerhuis is feitelijk leren vragen stellen zonder daar direct een antwoord op te willen krijgen. Dát
is leren met hoofd, hart en ziel. Het Oude Egypte en het jodendom laten zien dat leren ook voor ons
een vaste gewoonte zou moeten zijn.
We zijn nooit te oud om te leren!
Opbouw Leerhuis
Het Leerhuis is opgebouwd uit drie elementen:

Fundatie,
Leertoepassingen,
Dak.

De fundatie is de aansturing door een werkgroep in overleg met het bestuur van Karmelkring Elia.
Het huis zelf omvat de leertoepassingen zoals
die in overleg bepaald worden door het
kringbestuur en de Nederlandse Karmelprovincie.
Het dak betekent dat dit onderwijzen en leren
als doel heeft een bijdrage te leveren, niet alleen direct tot innerlijke groei en religieuze ervaring van
de deelnemers, maar indirect aan alle belangstellenden van Karmelkring Elia en mogelijk daarbuiten.
Vieren
De kring onderscheidt drie vormen zoals daar zijn:
Eliavieringen
Maandelijks op de derde woensdag houdt de kring haar Elia-viering. Het is een bijÉÉNkomen,
doorgaans een woord- en gebedsviering, in karmelitaanse geest rond een thema met een of twee
lezingen, een overweging, stiltemomenten, gebed, zang en muzikale begeleiding. Bijzonder is dat de
deelnemers zich vrij mogen voelen om zonder enige verplichting zelf hun eigen voorbeden uit te
spreken.
In 2014 hield Karmelkring Elia 9 Elia-vieringen met gemiddeld 20 bezoekers.
Karmelvieringen
is een viering volgens de liturgie van het lege graf en de verrijzenis. Daarin neemt de altijd
verrijzende Christus een centrale plaats in. De verrijzenismetafoor symboliseert het eigen opstaan uit
de apathie van dood en onmacht. Deze zogenaamde ‘verrijzenisliturgie’ is van grote invloed geweest
op de spiritualiteit en identiteit van de Karmel. Bij deze vieringen gaat het niet om een getrouw
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uitvoeren van voorschriften, maar om de uitdrukking van mensen in hun eigen situatie met
dankzegging en gedachtenis. Tijdens het jaarlijks Karmelfeest op of rond 16 juli houdt de kring een
karmelviering.
In 2014 hield Karmelkring Elia 1 viering, waaraan 55 bezoekers deelnamen.
Andere vieringen

Daaronder verstaat de kring vieringen in
samenwerking met andere organisaties en
vieringen die niet onder de twee eerdergenoemde
categorieën vallen.
Zo was er op 26 juli 2014 (Titus Brandsma) een
parochiële eucharistie op kerklocatie Emmanuel
van de Dordtse H. Theresia van Ávila-parochie met
82 belangstellenden, waarvan 50 mensen
nableven voor de door Karmelkring Elia vertoonde
documentaire over het leven en de spiritualiteit
van Titus.
Op 15 oktober (Teresa van Ávila) werd op locatie
H. Antonius van voornoemde parochie een
eucharistie gehouden in verband met de
parochiële naamdag. Karmelkring Elia toonde na
afloop in besloten kring een video van het tv-programma ‘Bronnen blijven altijd nieuw; Teresa van
Ávila’, van de Belgische KTRO. Rond 50 kerkgangers bleven daarvoor na.
Brochure bezinningsmomenten 2014-2015
Voor het seizoen 2014-2015 werd al in januari een aanvang gemaakt
met het samenstellen van het programma. Deze derde brochure
bevatte opnieuw het programma bezinning, vorming en vieren in
chronologische volgorde. De brochure ‘Deze weg is heilig en goed;
ga hem’ is in een oplage van 300 stuks in eigen beheer uitgegeven.
Het boekje kon opnieuw geheel in kleur worden uitgevoerd.
Uiteraard is het programma ook weer digitaal verspreid naar een
300-tal e-mailadressen.
Publiciteit en communicatie
De stichting streeft er naar om betrouwbare en actuele informatie te
verstrekken aan een ieder die direct of zijdelingse belangstelling
heeft voor de karmelspiritualiteit. Naast de hierboven genoemde
papieren en digitale versie van de brochure verzendt Karmelkring Elia
ongeveer om de vier weken haar digitale Kringbrief. Daarin wordt,
wat uitvoeriger dan in de brochure, ingegaan op de te verwachten activiteiten op korte termijn.
Verder vermeldt de Kringbrief ook enig relevant karmelnieuws. Regelmatig ontvangt het secretariaat
positieve reacties. De Kringbrief is in pdf-formaat
ook terug te vinden op de webpagina’s:
‘karmelcentra.nl/dordrecht’ en
‘katholiekdrechtsteden.nl’
In 2014 zijn 14 Kringbrieven (23 t/m 36) verzonden. Komende activiteiten en vieringen worden
in principe aangekondigd op ‘www.dordrecht.net’
en Facebook.nl. Uit de reacties blijkt dat informatie
via dit sociale medium goed wordt ontvangen. De
stichting tracht ook regelmatig informatie te laten
plaatsen in media van Derden zoals daar zijn het
magazine ‘Solo Dios’ van de H. Theresia van Ávilaparochie, Een enkele maal ook in ‘Kerk op Dordt’,
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het gemeenteblad van de Dordtse PKN-kerken en de
Nieuwsbrief van KBO ZHZ, afdeling Dordrecht.
Als teken van omzien naar elkaar ontvangen relaties van
de stichting bij een verjaardag, jubileum, rouwmoment of
dergelijke, een kringwenskaart. In 2014 zijn zo 32
kaarten verzonden.
Voor het frankeren van briefpost en kringwenskaarten
gebruikte Karmelkring Elia, net zoals in 2013, haar
persoonlijke postzegel.
Karmel-West
De stichting participeert in ‘Karmel-West’, een verzamelnaam van alle karmelgroeperingen in de
Randstad. Onder die naam komen zij regelmatig in de Randstad bijeen. In 2014 zijn de kringen 4x
bijeengekomen t.w. tweemaal in Alphen aan den Rijn, eenmaal in Den Haag en eenmaal in
Dordrecht. Op deze laatste locatie trad Karmelkring Elia als gastkring op. Gemiddeld bezochten 11
leden van de Dordtse Karmelkring Elia die bijeenkomsten.
Financiën
De stichting vergaart inkomsten door giften en vrijwillige bijdragen van deelnemers aan de Eliavieringen en de bezinningsbijeenkomsten in het kader van het Centrum voor Spiritualiteit. Uit deze
inkomsten worden onder meer administratie-, bankkosten, drukkosten, consumpties en dergelijke
betaald. Verder ontvangen de begeleiders van bezinningsbijeenkomsten en de pianist voor de Eliavieringen een vergoeding dan wel een attentie en soms reiskosten. De financiële administratie werd
gevoerd door de penningmeester van de stichting. De jaarrekening van 2014 werd opgesteld door
de administratie van de Nederlandse provincie van Karmelieten en gecontroleerd en goedgekeurd
door haar procurator.
Controleverklaring
De Procuur van de Nederlandse Provincie van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
heeft op 02 maart 2015 de boeken van de penningmeester van de Stichting Karmelkring Elia
Dordrecht gecontroleerd. Zij heeft daarbij geconstateerd dat er geen opmerkingen over de financiële
stukken zijn. De Procuur adviseerde het bestuur van de Stichting Karmelkring Elia de jaarstukken
goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van
het jaar 2014. Het stichtingsbestuur heeft op haar vergadering van 30 juni 2015 de penningmeester
decharge verleend.

Nawoord en vooruitblik
Het bestuur dankt voorbereiders, begeleiders en vrijwilligers die de bijeenkomsten in het kader van
bezinning, vorming en vieren hebben mogelijk gemaakt.
Het bestuur van de stichting ziet, mede dank zij hen die haar werk - het op eigentijdse wijze vorm
geven van de karmelspiritualiteit in leven en vieren – fysiek en financieel steunen, de toekomst met
vertrouwen tegemoet.
Om de werkzaamheden van de stichting in één oogopslag zichtbaar te maken overweegt het bestuur
een organogram samen te stellen.
In 2015 wordt wereldwijd het 5e eeuwfeest van Teresa van Ávila gevierd. Uiteraard wil het bestuur
daarop inhaken.
Omdat op 08 december 2015 binnen de katholieke kerk het H. Jaar van Barmhartigheid aanvangt,
wil de kring in het seizoen 2015-2016 aandacht vragen voor diaconie en compassie.
Het kerkbezoek neemt af, maar de religiositeit groeit. Karmelkring Elia Dordrecht biedt ruimte aan
de behoefte van religieus leven en zingeving. Zij gaat daarin haar eigen gelovige weg. Uit reacties
blijkt dat zij niet meer weg te denken is uit de Drechtsteden en dat mensen zich binnen de kring
gelijkwaardig weten en daardoor thuis voelen.
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Het bestuur wil daarom in 2015 verder gaan met het bouwen van bruggen naar spiritueel leven.
Immers “in stilte en hoop zal jullie sterkte zijn” zegt de Karmelregel.
namens het bestuur, paul seesink, secretaris

Datum
Dordrecht, 2015-06-30

Frontpagina liturgieboekje
Elia-viering
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Colofon
Uitgever
Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
Nolensweg 8 - 3317 LE DORDRECHT
Postadres
Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
t.a.v. Paul Seesink, secretaris / penningmeester
Lariksstraat 22 – 3329 AK Dordrecht
Contact
078 616 02 83 – 06 22 73 21 67 - paul@seesinkweb.nl
Internet
www.karmelcentra.nl/dordrecht
IBAN
NL17 INGB 0008 9365 18
t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht
Kamer van Koophandel
De stichting werd op 15 juli 2013 ingeschreven onder nummer 58373993
SBI-code 889991
Vormgeving en fotografie
Paul Seesink
Druk
Drukkerij RAD Dordrecht
Auteursrecht
Niets uit dit jaarverslag mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het bestuur van de Stichting Karmelkring Elia Dordrecht.
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