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ONDERLING CONTACT & GOEDE COMMUNICATIE
Meditatie bij een paddenstoel
De paddenstoel onder de paddenstoelen, rood
met witte stippen. Als kind en als volwassene,
samen met kinderen, maakte ik vele lange
boswandelingen. Altijd was de verwachting
gespannen om hem dan te vinden. Ja, daar!
Gelukkig, wij en de vinder. Dat sprookje van
kleurigheid. Als vanzelf vormden zich de klanken
van een liedje, altijd hetzelfde, door de
generaties heen. Altijd zat daar een kabouter te
wippen en viel hij van de paddenstoel.”Krak" , zei de paddenstoel. De betovering
raakte verbroken? “Voorzichtig”, zei mijn vader. “Voorzichtig”, zei ik, later. Ze lijken bang voor
niets, zoals ook de leliën in het veld. Staan daar zo maar betoverend mooi te zijn.
Wij, mensen, ik ook, hebben moeite met die kwetsbaarheid. Wij kunnen gevaarlijk zijn. Laten we
maar het spoor van Jezus volgen. Laten we de paddenstoel deze herfst weer gaan zoeken. Ik stel
voor dat te doen met 'Hart voor de schepping', toevallig het jaarthema van de spirituele centra
van de Nederlandse Karmelfamilie voor 2019-2020.
Namens de WSK, Door Hezemans
stilte en gebed * leven in gemeenschap * dienst aan de wereld

LEVEN IN HORIGHEID AAN JEZUS CHRISTUS
5 oktober 2019
Op onze komende landelijke dag van samenkomst op 5 oktober
2019 zullen wij ons als Karmelfamilie opnieuw bezinnen op het
Karmelcharisma en de identiteit van de Karmelfamilie. Deze dag
zal inhoudelijk geleid worden door de commissie Charisma en
Identiteit, vanuit haar opdracht om de onderlinge
geloofscommunicatie te bevorderen.
Als werkgroep WSK willen we met deze inhoudelijke keuze
uitdrukking geven aan onze intentie, dat de reflectie op het
charisma en de identiteit van de Karmel de gehele familie aangaat.
Het aanbod van de commissie op 5 oktober bevat het programma
‘Leven in horigheid aan Jezus Christus’ en een bijbehorend
werkschrift. Dit zal deel uitmaken van de gebundelde
werkschriften van de commissie, die op die dag aan de leden van
de Karmelfamilie zullen worden aangeboden.
KARMEL KRUIMELS
Vrienden vanTitus Brandsma
Vriendendag op zaterdag 19 oktober 2019 van 11.00 - 16.00 uur. Thema: Journalistiek in dienst
van waarheid. Locatie: Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. Aanmelden:
titusbrandsmavrienden@karmel.nl. Voor meer informatie: www.titusbrandsmamemorial.nl
Landelijke Samenkomsten 2020
Zaterdagen 7 maart en 3 oktober. Locatie: Titus Brandsma Memorial in Nijmegen.
Karmelfamilie digitaal in gebed
Op initiatief van de zusters van de Tweede Orde is op zaterdag 24 maart jl. de maandelijkse
gebedsketting gestart. Elke laatste zaterdag van de maand bidden we als leden van de
Karmelfamilie hetzelfde gebed. Samen bidden brengt ons bij de Bron. www.karmel.nl
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van de WSK is enkel bestemd voor informatie vanuit de werkgroep.
Zelf kopij aanleveren? Graag bij de redactie van Achter de Karmel of van KarmelNieuws digitaal.
Onze nieuwsbrieven zijn als printbestand te vinden op de algemene Karmelwebsite:
www.karmel.nl/samenkomst-karmelfamilie
Kapittel Eerste Orde
De voorbereidende dag op het kapittel heeft plaats gehad. Er is een nieuw moderamen gekozen,
bestaande uit Huub Welzen, Susan van Driel, Nico Hofstede, Paula Tielemans en Marieke
Rijpkema. Aan hen de taak om met de elementen, aangedragen tijdens de voorbereidingsdag, het
kapittel te organiseren en te begeleiden.
Associatie
Op zaterdag 26 oktober zal Johan Kokenberg in Zenderen toetreden tot de Gemeenschap van
Geassocieerden.
Toetreding
Op de halfjaarlijkse bijeenkomst van 9 november te Zenderen zal Pierre Marnette toetreden tot
Karmelbeweging.
Karmel in Twente
De coördinatiegroep ‘Voortgang Karmel in Twente’ bereidt in nauw overleg met het DB van de
Eerste Orde de Stichtingsacte ‘Stichting Karmelkring Elisa’ voor. Zij hoopt in de zomer van 2020
haar werkzaamheden af te ronden.
Verhuizing
Toon Hoogland is verhuisd vanuit de communiteit in Boxmeer naar het klooster in Zenderen.
Bouke Halma gaat eind oktober vanuit zijn huis in Nijmegen verhuizen naar het klooster in
Zenderen.

Samenkomst Karmelfamilie

Werkgroep

In 2006 is de Samenkomst Karmelfamilie

Voorzitter

opgericht met als doel een vorm van samenkomen

Vacant

te ontwikkelen, waarin onze roeping en ons zoeken
naar God, ons karmelcharisma, onze

Secretaris

Karmelspiritualiteit en onze toekomst aan de orde

Door Hezemans - wsk@karmel.nl

komen.
Penningmeester
Op hetzelfde moment is een werkgroep ingesteld

Remke van Marle - remke44@gmail.com

ten dienste van deze samenkomst.
Leden
Haar taak is zorg te dragen voor de voorbereiding

Corrie van Baal

en vergaderleiding van de samenkomst van de

Elly Bruggink

Karmelfamilie. Tevens hiervoor de onderlinge

Huub Welzen

communicatie in goede banen te leiden en de
Nieuwsbrief

financiën te beheren.

Ben Platenkamp

Share

Tweet

+1

Share

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u karmelwsk@gmail.com toe aan uw adresboek.

