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Waren we verleden jaar met vijf personen bijeen, in het gastvrije klooster te Zenderen, dit jaar met 
negen. Drie personen hebben aangegeven verhinderd te zijn.  
 
Om te beginnen houden we een rondje wel en wee. Deze ronde maakt onder andere duidelijk dat 
meerderen het ‘losse verband’, eigen aan de Gemeenschap van Geassocieerden, toch wel betreuren. 
We spreken af het laatste half uur te bekijken hoe we hier mee om willen gaan. Na een koffiepauze 
lezen we vervolgens de oprichtingsbrief van onze Prior Generaal Fernando Millán Romeral. 
 
In stilte laten we de brief op ons inwerken, waarna we uitwisselen wat ons raakt in de brief: 

- De brief wordt door een ieder ervaren als bemoedigend en uitnodigend met het oog op ons 
proces van ingroeien in Karmelspiritualiteit en -identiteit.  

- Benadrukt wordt dat onze gemeenschap van lekenkarmelieten gezien wordt als een bron van 
vreugde en een teken van hoop, naast de andere geledingen. 

- Uitdrukkelijk wordt gesteld dat een gemeenschappelijk charisma meerdere 
verschijningsvormen kent, die recht doen aan het verlangen van een ieder. 

- Ons charisma, beleefd onder de inspiratiebron de heilige Geest, mag leiden tot een rijke en 
creatieve vruchtbaarheid, te midden van onze wereld en samenleving, waar we ook staan. 
Erkend wordt dat we als lekenkarmelieten leven in de moderne samenleving van Nederland 
en in een veranderende wereld. In deze wereld weten wij ons als contemplatieve 
gemeenschap geroepen te zoeken naar het gelaat van God.   

- De Regel van Sint Albertus is onze fundamentele bron van inspiratie. Deze beschrijft een 
groeiproces, zodat we allen contemplatief kunnen worden. Prachtig hoe de Prior Generaal 
dit beschrijft: contemplatief wil zeggen dat we de kleine, zwakke en vluchtige tekens van de 
aanwezigheid van God in ons leven ontdekken en beschouwen. 

- Mooi ook dat uitdrukkelijk paus Franciscus wordt genoemd, die ons oproept om op dit 
moment van de geschiedenis onophoudelijk terug te keren naar de meest zuivere en 
authentieke evangelische waarden.  

- Het doet ons ook goed dat onze Gemeenschap onder de bescherming en inspiratie van Titus 
Brandsma wordt geplaatst, zodat wij leden in de Karmel een weg van menselijke, geestelijke 
en christelijke groei mogen vinden.  

Na deze uitwisseling, die ons op inspirerende wijze met elkaar verbindt, staan we uitdrukkelijk stil bij 
het gegeven dat meerderen van ons onze gemeenschapsvorming als onvoldoende ervaart. Kunnen 
we als regio van de Gemeenschap van Geassocieerden iets gemeenschappelijks doen; iets wat ons 
geestelijk raakt en wat concreet voor ons iets kan betekenen? Hebben wij elkaar als geassocieerden 
niet méér te bieden?  
 
Zonder dat iemand zich verplicht moeten voelen, besluiten wij in het regionaal verband Oost vier 
keer per jaar bij elkaar te komen, zodat we elkaar als geassocieerden beter leren kennen en een 
hechter en bezield verband kunnen voelen. Wat de inhoud betreft vertellen we elkaar beurtelings 
onze roepingsverhaal. Zo kunnen we elkaar inspireren en onze identiteit als geassocieerde onder 
ogen zien. Onze eerste bijeenkomst zal zijn op zaterdag 2019 van 10.00-12.30 uur. Terwijl we met 
genoegen terugkijken op deze bijeenkomst, sluiten we deze af met een boterham en een lekkere kop 
soep. 


