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Wat bieden wij?
Op verschillende plaatsen in het land
vormen leden van Karmelbeweging
groepen die regelmatig bijeen komen
voor ontmoeting, bezinning en gebed,
soms ook samen met leden van eerste of
tweede orde. Deze groepen staan open
voor belangstellenden.
Ieder voor- en najaar is er voor leden,
aspirant-leden en belangstellenden van
Karmelbeweging een landelijke dag.
Deze heeft het karakter van bezinning,
viering en ontmoeting: ook beleidsmatige en praktische zaken komen aan de
orde.
Naast de bijeenkomsten die Karmelbeweging biedt, zijn er diverse
mogelijkheden om deel te nemen aan
het leven en de spiritualiteit van de Karmelorde, bijvoorbeeld door studie, bezinning en deelname aan liturgie en
parochieleven. Daartoe bieden de
Karmels en de daaraan verbonden
parochies en centra voor spiritualiteit
gelegenheid.
Met het oog op lidmaatschap van
Karmelbeweging is er een
‘ingroeitraject’ ontwikkeld. Een aspirant
-lid volgt (in overleg met een begeleider)
een bepaald traject van vorming en
ingroei, waarin de eigen levensweg en
spiritualiteit en gemeenschap centraal
staan. Lidmaatschap van Karmelbeweging wordt in een speciale viering
bevestigd.
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Levensweg als roeping

Karmelbeweging: wie zijn wij?

Er is in deze tijd een toenemende behoefte aan
spiritualiteit. Mensen vragen naar de zin van
hun leven, zijn gevoelig voor het religieuze en
ontdekken hun levensweg als een persoonlijke
roeping. Velen zoeken inspiratie in bronnen
die de stormen van de tijd hebben doorstaan.
Een van die oude bronnen is de Karmel.

Er is een groeiende bewustwording dat Karmel
en zijn Regel ook leken inspiratie kunnen
bieden. Dat wil zeggen aan mensen die in en
vanuit hun eigen levensstaat op zoek zijn naar
oriëntatie en gemeenschap. Zo is gaandeweg
een beweging gegroeid van mensen die in de
Karmel en zijn spiritualiteit hun gemeenschappelijke grond vonden.

Karmelbeweging is een beweging van en
voor leken: mensen vanuit allerlei achtergronden, met een diversiteit aan leefvormen, maatschappelijke status en vorming.
Zij biedt onderdak aan mensen die zich
willen verbinden aan de Karmel, maar
binnen hun eigen levensstaat. De leden
leggen geen kloostergeloften af maar
spreken bij toetreding hun verbondenheid
uit met de Karmel en zijn spiritualiteit.

Karmel
Karmel is de naam van een orde die in het
Karmelgebergte in Israël ontstaan is in het
begin van de dertiende eeuw en in de loop der
eeuwen verspreid over de hele wereld.
Leden van de Karmelorde willen zoals de
profeet Elia ‘staan voor Zijn Gelaat’ en zoals
de Moeder Gods Maria, het Mysterie van alle
leven bewaren. Gerechtigheid en contemplatie, leven in zusterschap en broederschap
vormen de belangrijkste elementen van het
karmelitaanse charisma.
Deze spiritualiteit van de Karmel is bewaard
gebleven in een veelzijdige traditie: in een
leefregel en in het leven en de mystieke
geschriften van karmelieten en karmelietessen
door de eeuwen heen.
Enkele geestelijke geschriften en schrijvers uit
de traditie van de Karmel zijn: Het boek van
de eerste monniken; De vlammende pijl,
Johannes van het Kruis; Teresa van Avila,
Thérèse van Lisieux; Titus Brandsma; Edith
Stein.

In 1995 kreeg deze beweging een formele status
binnen de Karmelorde, onder de naam
‘Karmelbeweging’: een platform waar leken
elkaar in de geest van de Karmel ontmoeten en
inspireren.

Karmelbeweging is in de eerste plaats een
beweging van mensen die zich geraakt en geboeid weten door het Geheim van God. Wij voelen ons aangesproken door de wijze waarop dit
Mysterie uitgedragen wordt in de spiritualiteit
en de mystiek van de Karmelorde.
Karmelbeweging wil centrale christelijke
waarden als gerechtigheid, solidariteit en vrede
dienen. Zo willen wij in het individuele en
maatschappelijke leven, ieder naar eigen
mogelijkheden, gestalte geven aan onze
geraaktheid door God.

De eigen Plaats is belangrijk, maar in
relatie tot het Midden waartoe wij geroepen
zijn. Daar worden wij gevoed in ontmoeting
met elkaar en met de Bron die ons schept
en draagt in het leven – om weer terug te
keren naar onze eigen Plaats.
Karmelbeweging staat in een nauwe en
gelijkwaardige relatie tot andere geledingen
van de Karmelfamilie: de broeders en
zusters van de eerste orde en tweede orde
en de geassocieerde leden. Samen zoeken
wij naar eigentijdse wegen om het erfgoed
van de Karmel te beleven, te bewaren en
door te geven.
Karmelbeweging heeft een vrij lage organisatiegraad, met een stuurgroep die zorgt
voor de voortgang, en de belangen behartigt
van Karmelbeweging en haar leden. De
algemene ledenvergadering stelt het beleid
vast.

