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Augustus 2018 
 
Voorwoord 
 
In dit verslag tref je informatie aan over de activiteiten van het werkjaar 2017-2018 van het Centrum 
voor Spiritualiteit Karmel Twente.  
 

Sanny Bruijns 
Coördinator  

 
 

1. Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente 
 
Het Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente functioneerde in het afgelopen jaar als een regionaal 
centrum voor spiritualiteit op verschillende locaties. De meeste bijeenkomsten vonden plaats in de 
Karmelkloosters te Almelo en Zenderen. Daarnaast kwamen enkele bezinningsgroepen bijeen in 
Hengelo en Enschede. Ons programma wordt aangeboden aan allen die op enigerlei wijze in 
bezinning, verdieping en spiritualiteit geïnteresseerd zijn. 
 

2. Organisatie 
 
Het bezinningsaanbod werd samengesteld door de programmagroep. De administratie en praktische 
organisatie werden verzorgd door Sanny Bruijns en Frida Koopman. Hierbij ging het o.a. om het 
bijhouden van een digitaal adressenbestand, de administratieve verwerking van de inschrijvingen, 
het reserveren van ruimtes. 

 
3. Verslag van de programmagroep 
In het werkjaar 2017-2018 bestond de programmagroep uit Paula Tielemans (convent Zenderen), 
Frida Koopman (convent Almelo), Remke van Marle (Karmelbeweging) en José van den Bosch-van Os 
(belangstellende). Het rooster van aan- en aftreden: 
Sanny Bruijns   - permanent lid vanwege haar functie als coördinator 
    tengevolge van de sluiting van het Karmelklooster te Almelo legt  

zij per 1-9-2018 haar taak als coördinator neer.  
Frida Koopman   - 2009 - juni 2019 
Remke van Marle  - 2009 - juni 2018 
Paula Tielemans  - 2016 - juni 2020 
José van den Bosch-van Os  - 2017 - juni 2021 
 
De taken van de programmagroep zijn:  

- Planning van het bezinningsaanbod Karmel Twente,  
- Inventariseren van ideeën bij de deelnemers  

 
 

In het verslagjaar is de programmagroep zesmaal bijeen geweest in het Karmelklooster te 
Zenderen. Vaste agendapunten waren:  
-      Mededelingen vanuit de regio Twente en vanuit het landelijk overleg van vertegenwoordigers 
van de Karmelcentra  
- Stand van zaken m.b.t. het lopende programma.  
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Op de eerste vergadering op 13 oktober 2017 is afscheid genomen van Herman Scholte 
Albers, die van 2009 tot 2017 deel heeft uitgemaakt van de programmagroep. Hij is opgevolgd door 
José van den Bosch-van Os. Een belangrijk agendapunt op deze vergadering was de bespreking van 
het concept-jaarverslag 2016-2017. 

Tijdens de vergadering van 24 januari hebben we ons beraden op de gevolgen van het 
kapittelbesluit om het Karmelklooster te Almelo te gaan sluiten. Een ander agendapunt was de 
voortgang van de nieuwe website www.karmelcentra.nl/twente. Ook is teruggeblikt op het 
najaarsprogramma. Verder is de bezielingsavond is voorbereid.  

Op 21 maart blikten we terug op de bezielingsavond van 13 maart, waar 23 personen aan 
deelnamen. Vijf personen hebben verteld over de betekenis van deelname aan een van de 
bezinningsgroepen. Vervolgens zijn we in kleine groepen uiteen gegaan om uit te wisselen wat ons 
raakte in de presentaties. Het was een goede avond, waarop ook gebrainstormd is over het nieuwe 
jaarprogramma. Als programmagroep besloten we om een pas op de plaats te maken t.a.v. de 
programma-planning voor het werkjaar 2018-2019 vanwege de ongewisse toekomstsituatie in 
Almelo. Er is ook geen Titus-excursie georganiseerd. In plaats daarvan is een bezinningsbijeenkomst 
georganiseerd op vrijdag 20 juli.  

Op de bijeenkomst van 19 april is het concept-jaarprogramma besproken. Besloten werd om 
een brochure te maken met het jaarprogramma en om Marianne van de Waterschoot om te vragen 
om zorg te dragen voor de vormgeving. In de landelijke coördinatiecommissie Centra voor 
Spiritualiteit is gekozen voor het jaarthema ‘Aandachtig leven’ voor het werkjaar 2018-2019. Sanny 
Bruijns deelde op deze vergadering mee dat zij na de zomer naar de Nijmeegse Karmel zal verhuizen. 
Dit betekent o.a. dat zij haar taak als coördinator per 1-09-2018 zal beëindigen. Haar 
werkzaamheden voor het Centrum voor Spiritualiteit worden overdragen aan de leden van de 
programmagroep. Remke van Marle, die volgens het rooster van aan- en aftreden in juni haar 
werkzaamheden voor het Centrum voor Spiritualiteit zou afronden, geeft aan dat zij vanwege de 
continuïteit van het bezinningsaanbod voorlopig deel wil blijven uitmaken van de programmagroep.  

Op de bijeenkomst van 28 mei is het nieuwe jaarprogramma goedgekeurd. Omdat er nog 
geen zicht is op een mogelijke verkoop van het Karmelklooster te Almelo, wordt de locatie Almelo 
vooralsnog gehandhaafd voor diverse bezinningsbijeenkomsten, zoals Icoon schilderen, Rond de 
Schrift en de Speling leesgroep. Er werd meegedeeld dat de nieuwe website van de karmelcentra op 
1 mei is gepubliceerd. Paula Tielemans en Paul Snijders hebben in Nijmegen een training gevolgd 
o.l.v. Monique Jacobs met het oog op het bijhouden van de website. Frida Koopman zal samen met 
Paula Tielemans de PR verzorgen. Samen met José van den Bosch-van Os zal zij de PR voor de 
parochiebladen verzorgen.  

De bijeenkomst van 18 juni is de laatste bijeenkomst geweest o.l.v. Sanny Bruijns. Er zijn  
afspraken gemaakt voor de overdracht van haar taken. Frida Koopman zal de ledenadministratie 
gaan bijhouden via het Cardbox programma. Remke van Marle heeft aangegeven dat zij de taak van 
voorzitter van de programmagroep wil overnemen.  

 
4. Evaluatie jaarprogramma Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente 
 
Er waren in het afgelopen werkjaar 19 begeleiders betrokken bij het aanbod. Voorafgaand aan de 
start van het werkjaar was er op 24 augustus 2017 een begeleidersbijeenkomst om elkaar wat beter 
te leren kennen. Deze bijeenkomst stond in het teken van een bezinning op het jaarthema ‘Titus 
Tegenwoordig’. Er is gesproken over de vraag hoe het jaarthema kan doorwerken in de verschillende 
programmaonderdelen. Het was een goed en inspirerend samenzijn. 

Vrijwel alle in de brochure aangeboden programmaonderdelen zijn doorgegaan m.u.v. het 
aanbod ‘Zoeken naar God’. Zie de bijlage voor een overzicht van de deelname aan het aanbod. 
Op de bezielingsavond van 13 maart 2018 hebben vijf deelnemers aan het aanbod verteld wat 
deelname aan een bezinningsgroep voor hen betekent. In een van de groepjes werd opgemerkt dat 
het alledaagse een belangrijke bron van bezinning is geworden. In de rondvraag werd opgemerkt dat 
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er in de Karmel een goede sfeer heerst. Het aanbod is tamelijk breed. Een aandachtspunt is welke 
keuzemogelijkheden we aanbieden. De kracht zit in de kwaliteit, niet in de kwantiteit. Op deze avond 
werden er ook suggesties aangereikt voor het nieuwe jaarprogramma.  

 
 

5. Publiciteit en communicatie 
 
De Public Relations werden verzorgd door Frida Koopman. De belangrijkste doelgroep is de 
Karmelfamilie in Twente. De tweede doelgroep bestaat uit mogelijke geïnteresseerden in de regio. 
Om deze mensen te bereiken wordt het jaarprogramma verspreid. Via een digitale mailing en 
gedrukte flyers wordt getracht de parochies in de regio op de hoogte te houden van ons aanbod. 
Regelmatig verschijnt er een digitale nieuwsbrief en er is een facebook-pagina. Ook dit werkjaar is 
het niet gelukt om met de Facebook pagina te werken.  
 In Almelo bestaat een goede samenwerking met de Raad van Kerken met als gevolg dat in de 
brochures van de Raad van Kerken alle programmaonderdelen, die op de locatie Almelo 
plaatsvinden,vermeld worden. Deze brochure wordt verspreid onder alle kerkgangers van de 
aangesloten kerkgenootschappen. Op de halfjaarlijkse vergaderingen van de participanten worden er 
afspraken gemaakt over de totstandkoming van deze brochure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bijlage, Overzicht deelname programma Karmelkring Twente 2017-2018 

Lokatie Zenderen  
nj Elia in de kerk van Zenderen  3 personen o.l.v. Remke en Edgar 
nj Kennismaken met de Karmel 3 personen 
nj Wonderverhalen   12 o.l.v. Gerard Westendorp  
nj Zoeken naar God  niet doorgegaan o.l.v. Pierre Marnette en Hauw Sien The 
nj Zangmiddag    24 personen olv Anne-Marie ter Beke 
nj Meditatief wandelen  5 personen o.l.v. Frida Koopman (28 okt.; 17 mrt en 28 april) 
nj Als dementie met ons gaat 7 personen o.l.v. Paula Tielemans 
j Meditatie    20 personen o.l.v. Frida Koopman (wisselende opkomst) 
j Mystieke tekstlezing   13 personen o.l.v. Tjalling van Balen  
j Spelingleesgroep   4 personen o.l.v. Doekle de Boer 
j Labyrinth   8 en 7 personen o.l.v. Paula Tielemans – Frida Koopman 
j Nieuwe Katechismus   3 personen o.l.v. Edgar Koning 
j Film en spiritualiteit  ` 14 personen (nj)/19personen (jan.) 
vj Bezielingsavond  25 personen o.l.v. de programmagroep 
vj Lezing Maria Magdalena 17 personen door J.v.d.Stappen 
vj Bibliodrama   5 personen o.l.v. Frida Koopman en Herman Scholte Albers 
Titus de musical  40 personen 
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Lokatie Almelo  
nj Icoon schilderen   10 personen o.l.v. André Bourgonje, Johan Kokenberg en Henny 
vj Icoon schilderen   10 personen o.l.v. André Bourgonje, Johan Kokenberg en Henny 
nj Spirituele biografie  3 personen o.l.v. Herman Scholte Albers  
nj God, wat ben je veranderd 5 personen o.l.v. Frida en Irma 
nj Psalmenavonden   16 pers. met Kees Waaijman en Paul Reehuis 12 p. met Leon Teubner 
nj Op weg naar Kerstmis 8 personen o.l.v Sanny Bruijns 
nj Leesgroep Spiritualiteit  11 personen o.l.v. Sanny Bruijns en Herre Roorda 
j Rond de Schrift   10 personen o.l.v. Sanny Bruijns en Johan Hettinga  
j Speling leesgroep   8 personen o.l.v. Herman Scholte Albers en Sanny Bruijns 
vj Mannelijke spiritualiteit 3 personen o.l.v. Pierre Marnette en Hauw Sien The 
vj Vol van leegte  17 personen o.l.v. Herman Scholte Albers 
vj Aandachtig leven  19 personen o.l.v. André Zegveld en Herre Roorda 

 
Overige locaties  
Hengelo  
Rond de Schrift   - 7 personen 
Speling leesgroepen   - twee groepen van 10 personen 
 
Enschede  
Speling leesgroep  - 7 personen 
  


