Associatie aan de Orde van
de Karmel
Vanaf 1992 is het voor leken mogelijk zich
individueel met de Orde te verbinden. Na
een ingroeiperiode in de Karmeltraditie en
spiritualiteit, leggen ze een professie op de
Regel af ten overstaan van de Provinciaal
of diens plaatsvervanger. Hierdoor worden
ze geassocieerde aan de Orde. Het betreft
hier mensen die gehuwd zijn, samenwonen
of alleen leven. Het is een relatie tussen de
Karmelorde en een persoon op het niveau
van spiritualiteit. Het oriëntatiepunt in de
verbondenheid met de Karmel is de Karmelregel. Basis van een associatie is een
roeping die zijn weg zoekt in de eigen leefsituatie. Associatie is dus geen juridische,
maar een geestelijke band. Geassocieerden behouden hun eigen juridische en economische zelfstandigheid. Waar wenselijk
en mogelijk stellen zij hun talenten in dienst
van de Karmel.
Vanuit ieders eigen situatie hebben zij contact met een communiteit of een andere
vorm van samenkomen. Ook kunnen ze
deelnemen aan het bezinningsaanbod van
die communiteit, aan het bezinningsprogramma van het vormingshuis van de
Karmel in Boxmeer en aan de landelijke,
regionale en lokale bijeenkomsten van de
Karmel.

Hoe geassocieerde te worden?

Professie op de Regel

Eerste contact
Het eerste formele contact om toegelaten te
worden tot het traject naar associatie zal
plaatsvinden met iemand van het vormingsteam in Boxmeer. Dat contact bestaat uit
een gesprek n.a.v. een geschreven levensgeschiedenis van de kandidaat en omvat
een aantal gesprekken over de motivatie,
de verwachtingen van de kandidaat en de
verwachtingen van de orde. Vervolgens
heeft de kandidaat een kennismakingsgesprek met de provinciaal die toestemming
geeft om het traject naar associatie in te
gaan.

Aan het einde van het traject wordt het verlangen om professie op de Regel te mogen
doen verwoord in een brief aan de Provinciaal of diens plaatsvervanger. Deze
vraagt advies aan de vormingsverantwoordelijke en evt. de plaatselijke communiteit.
Ook de naast betrokkenen van de kandidaat (levenspartner) worden in dit gesprek
betrokken. De Provinciaal of diens plaatsvervanger legt na een gesprek de toelating
als geassocieerde vast in een brief aan de
kandidaat.
De viering
In een viering spreekt de kandidaat een
motivatie en een professie op de Regel uit
ten overstaan van de Provinciaal of diens
plaatsvervanger.

Geestelijke begeleiding
Ieder zoekt een geestelijke begeleider met
wie in vertrouwen gesproken wordt over het
gaan van de geestelijke weg en het eigen
roepingsverhaal.

Als tekenen worden een gekalligrafeerde
weergave van de Karmelregel en een Karmelspeldje aangeboden.

Vorming
De vorming richt zich op de ingroei in de
Karmel en wordt begeleid door een vormingsverantwoordelijke. Deze wordt door
de provinciaal aangewezen. Bij de vorming
hoort een vertrouwd raken met de Regel,
de spiritualiteit en de traditie van de Karmel.
Na het eerste jaar van ingroei vindt er een
evaluatie plaats. In de daarop volgende drie
jaar ligt de nadruk op het toe-eigenen van
het Karmelcharisma in de persoonlijke leefsfeer.
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Adressen
Provincialaat:
Postbus 297, 7600 AG Almelo
tel: 0546-536420, website: www.karmel.nl
Vormingshuis Boxmeer:
Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer
Minie Pasop, tel: 0485-562155
email: m.pasop@karmel.nl
of Gerard Westendorp, tel: 0485-562151
email: g.westendorp@karmel.nl
Regio Noord:
Chris Fictoor, geassocieerd o.carm.
Sportlaan 4-47, 9728 PH Groningen
tel.: 050-8517585 / 06-53799635
email: c.w.a.fictoor@fictoor.nl
Regio Oost:
Herman Scholte-Albers, geassocieerd o.carm.
Havenkade 9, 7607 XS Almelo
tel.: 0546-576096
e-mail: h.scholte-albers@planet,nl
Regio West:
Marlène Falke, geassocieerd o.carm.
v. Limb. Stirumstraat 214, 2515 OS Den
Haag tel.: 070-3840907
email: marlenedehoogh@cs.com
Regio Zuid :
Marlies Lambermont, geassocieerd o.carm.
Teggert, 124, 6367 XP Voerendaal
tel: 06-13901666
e-mail: marlamh@hetnet.nl
Algemeen contact adres:
Ineke Michels, geassocieerd o.carm.
Graaf Lodewijkstraat 140, 6821 EJ Arnhem,
tel.: 026 4437759

De Karmel
De Karmel is een gemeenschap van mannen en vrouwen die willen leven vanuit het
mysterie van God. In gebed, bezinning en
werk proberen zij te leven vanuit de Bron
als een gemeenschap van broeders en
zusters.
Van de Orde van de Karmel kan iemand lid
worden door in te treden.
Ook mensen buiten het klooster zoeken
naar het Geheim van het leven. Velen vinden op deze zoektocht inspiratie, bemoediging en bezieling in de spiritualiteit van de
Karmel. Ze ontdekken dat je ook religieus
kunt leven zonder in een klooster in te treden. Ook als leek kun je - vanuit je eigen
levensstaat - vorm en inhoud geven aan het
verlangen je te laten raken door het Geheim
van God.
De Karmel biedt - vanuit haar rijke traditie
en haar charisma van gebed, gerechtigheid,
broeder- en zusterschap - aan veel mensen
een geestelijk thuis.
Dit gebeurt vanuit dezelfde spiritualiteit
maar in verschillende vormen: als lid van de
Orde, als geassocieerde of als lid van de
Karmelbeweging.
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