
- 1 - 
 

            
 

Stichting Karmel Twente Jaarverslag 2021  
 
Ontstaansgeschiedenis 

* 18 augustus 2020: kennismaking Coördinatiegroep ‘Toekomst Karmel in Twente’ met de 

kandidaat-leden van het te vormen stichtingsbestuur. Afgesproken wordt dat het bestuur 

primair faciliterend is, zodat de taakgroepen zich optimaal kunnen richten op hun werk.  

* 17 september 2020: goedkeuring van de conceptstatuten door het AB van de Eerste 

Orde. 

* 18 september 2020: eerste vergadering van het bestuur Karmel Twente (voortaan: 

bestuur). 

* Op 13 oktober2020 is Stichting Karmel Twente opgericht door de leden van de 

Coördinatiegroep ‘Toekomst Karmel in Twente’ en passeren van de oprichtingsakte. 

* 21 oktober 2020: de coördinatiegroep ‘Toekomst Karmel in Twente’ informeert  de leden 
van Samenkomst Karmel Twente en hen die deelnemen aan het Centrum voor Spiritualiteit. 
* 17 november 2020: tweede vergadering van het bestuur.  

 

Jaarverslag 2021 

Samenstelling bestuur en taakgroepen 

* Het bestuur bestaat uit: Olaf Fisscher (lid), Ester Freriksen (penningm.), Herman Scholte-

Albers (secr.),  Theo Schouten (voorz.) en Paula Tielemans (lid). 

* De taakgroep Samenkomst Karmelfamilie bestaat uit: Herre Roorda (voorz.), Els Bos, 
Margreet Meijer en Paul Snijders. 
* De taakgroep Centrum voor Spiritualiteit bestaat uit: Remke van Marle (voorz.), Frida 

Koopman, Franciska Soepboer en Hauw Sien Thé. Hauw Sien zal met Paula Tielemans Karmel 

Twente vertegenwoordigen in de landelijke ‘Commissie Centra voor Spiritualiteit’. 

 

Verslagen 

Het bestuur en de taakgroepen sturen elkaar de verslagen van hun vergadingen toe, zodat 

voornemens en plannen goed op elkaar afgestemd kunnen worden. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft  12 x vergaderd, waarvan 3 x met de gezamenlijke taakgroepen en 3 x met 

het DB van de Eerste Orde. Vanwege de Coronapandemie gebeurde dit een aantal keren via 

zoom.  

 

Gespreksonderwerpen tijdens de vergaderingen 

* Nieuwsbrief Karmel Twente en de Corona-specials ‘Verbonden op afstand’.  
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* Concept-subsidieaanvraag Space for Grace. Na toekenning wordt de definitieve versie 

schriftelijk gedeeld met de deelnemers aan Samenkomst Karmel Twente. 

* Financiën: financiële loskoppeling van de Eerste Orde en opstellen van een begroting. 

* Opening IBAN-rekening.    

* Vertrek van de Eerste Orde uit de Elisaparochie. 

* Overleg met Elisa om dit jaar om tweemaandelijks de Samenkomst in de Elisa te houden 

met uitdrukkelijke openstelling voor andere geïnteresseerden. 

* Gevolgen van de coronapandemie voor het programma van het Centrum voor Spiritualiteit 

en Samenkomst Karmel Twente. 

* PR / Website. 

* Jaarbijeenkomst Samenkomst Karmel Twente (21 september): ‘Rekenschap afleggen van 

de hoop die in ons is.’ 

* Overleg met Karmelkring Elia in Dordrecht. 

* Afspraken met de prior van het Karmelietenklooster inzake het gebruik van de kerk en de 

ruimtes in het klooster te Zenderen en de inkoop ten behoeve de Samenkomst en de 

bezinnings-bijeenkomsten.  

* Carmelitessenklooster: onderzoek naar mogelijkheden als toekomstige plek van 

samenkomen. Onze wens is formeel voorgelegd aan het DB van de Eerste Orde. 

* Contacten met het TBI met het oog op vorming van toekomstig kader. 

* Bemensing taakgroepen. 

* Notitie: ‘Karmel Twente: van aanhorig naar zelfdragend’. 

 

Bijeenkomsten Samenkomst Karmel Twente  

Rond de jaarwisseling zaten we midden in de tweede golf van corona. Er waren in de eerste 
helft van 2021 geen fysieke bijeenkomsten van Karmel Twente. In plaats daarvan is gewerkt 
met video-opname’s en met audio-podcast. 
* Januari is de activiteit opgeschort. 
* Februari: (video) toespraak prior provinciaal Huub Welzen b.g.v. de oprichting van Stichting 
Karmel Twente. 
* Maart: (audio-podcast) Marion Loermans vertelt hoe zij vanuit haar Karmelspiritualiteit 
werkzaam is in de wijkzorg. 
* April (video) gesprek met Koen Nijhuis, docent aan Carmelcollege te Oldenzaal over de 
overdracht van waarden in het onderwijs en de gevolgen van de corona voor de jongeren. 
* Mei: (video) met het oog op het vertrek van de Karmel uit de Elisa-parochie te Almelo 
vertellen Toine Streppel en Els Bos als parochianen hun betrokkenheid bij de Elisakerk als 
Karmelparochie. 
* Juni: (video) drie leden uit de Karmelfamilie ( Willemien Schiphorst, Afke Vos en Hauw Sien 
Thé) vertellen hoe zij de coronapandemie vanuit hun Karmelspiritualiteit hebben beleefd. 
* Juli: we kunnen weer fysiek bij elkaar komen om het Karmelfeest te vieren. 
* September: fysieke samenkomst in Zenderen, waar het nieuwe stichtingsbestuur zich 
voorstelt en de taakgroepen hun activiteiten toelichten. Dit in overeenstemming met de 
statuten van de stichting die aangeven dat het bestuur jaarlijks zijn beleid verantwoordt en 
de beoogde uitvoeringstaken bespreekt met Samenkomst Karmel Twente. 
* Oktober: bijeenkomst in de Elisakerk waar Marie-José Dusseldorp een inleiding houdt over 
het thema ‘Zinvol ouder worden’. 
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* November: (video vanwege de derde / vierde golf van corona) Herman Scholte Albers 
houdt een inleiding over  het thema ‘Kunst als geestelijke oefening – geestelijke oefening als 
kunst’. 
* December (video) Herre Roorda staat stil bij de figuur St. Jozef waar bij hij put uit de ‘Brief 
van de Generale Prior, O. Carm. en de Generale Overste, O.C.D. aan de Familie van de 
Karmelieten ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de proclamatie van St. Jozef als 
Patroon van de Universele Kerk’. 
 

Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente  

In verband met de coronamaatregelen hebben er in het voorjaar 2021 geen fysieke 

bijeenkomsten plaats gevonden. De meditatiegroep en één groep mystieke tekstlezing zijn 

online gegaan. 

In september zijn we weer voorzichtig met activiteiten begonnen. Het aanbod is mede 

beperkt gebleven in verband met de ongewisheid .  

Het aantal deelnemers zijn degenen die ingeschreven staan; niet altijd kan iedereen 

aanwezig zijn.  

Activiteiten: 

Wekelijks: 

* Meditatie: in het voorjaar 21 keer online (6 -7 deelnemers); in september weer fysiek (13 

   deelnemers). 

Tweewekelijks: 

* Rond de Schrift: vanaf september Rond de Schrift (7 deelnemers). 

Maandelijks 

* Tekstlezing ‘De innerlijke ruimte’ (5 deelnemers). 

* Mystieke tekstlezing I: in het voorjaar on-line en vanaf september (10 deelnemers). 

* Mystieke tekstlezing II (8 deelnemers).   

* Karmelregel (9 deelnemers). 

* Loopmeditatie in het labyrint: september (5 deelnemers); oktober (3 deelnemers). 

En verder: 

* Meditatieve wandelingen september (6 personen). 

* Leesgroep Speling = kwartaaltijdschrift -> twee keer in het najaar: Zenderen (10 personen);  

   Hengelo (2 groepen à 13 personen); Enschede (11 personen).    

* Spiritualiteit in/van het dagelijks leven: drie bijeenkomsten (8 deelnemers). 

* Leven met de natuur: drie keer (9 deelnemers). 

* Icoonschilderen: wekelijks (de groep die in maart 2020 heeft moeten stoppen i.v.m.  

   Corona heeft in het najaar haar icoon afgemaakt: vijf bijeenkomsten (10 deelnemers). 

 

 

12 april 2022 

Bestuur Karmel Twente 

Secr.: Herman Scholte-Albers 

Havenkade 9, 7607 XS Almelo 

0546-576096 / 06-57156467  

karmeltwente@karmel.nl 
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