
                                                                                                       Oss, 1 maart 2018. 
 
Aan alle leden, het aspirant-lid, belangstellenden en aan het DB van de Nederlandse 
Karmelprovincie. 
 
Beste Karmelgenoten, 
 
Graag nodigen we jullie uit voor de halfjaarlijkse ontmoetingsdag van 
Karmelbeweging. We zullen deze dag treden ‘In het voetspoor van het Kapittel’ 
Onder aan deze uitnodiging vind je meer informatie over de inhoud van deze dag en 
over het thema. 
 
’s Morgens is de Algemene Ledenvergadering. Aan het einde van de ochtend gaan 
wij kijken wat het tweedaags Kapittel in Denekamp ons heeft gebracht. Voor de 
mensen die dit niet hebben kunnen meemaken kan het verslag een inspiratiebron 
zijn. In de middag kijken we hoe we de toekomst kunnen onderscheiden.  
 
Bijgaand vinden jullie het verslag van het Kapittel met daarbij een weergave van de 
evaluatie van de Stuurgroep met Jos van Genugten die deze tweedaagse heeft 
begeleid. 
De agenda van de Ledenvergadering en de bijbehorende stukken zullen de 
belanghebbenden later worden toegezonden. 
 
Datum: 7 april, 2018. 
Plaats: Pastorie van de Titus Brandsmaparochie, Oude Molenstraat 8, 5342 GC Oss. 
Tijd: 10.15 tot 16.00, ontvangst vanaf 9.45 uur.    
Voor parkeren en looproute vanaf het NS station: zie onder. 
 
Dagindeling: 
  9.45- 10.15 Ontvangst. 
10.15- 10.30 Welkom door de dagvoorzitter en openingsliturgie. 
10.30- 11.30 Algemene Ledenvergadering.  
                        Voor de belangstellenden is er een eigen programma. 
11.30- 11.45 Korte pauze. 
11.45- 12.30 ‘Indrukken van het Kapittel en het verslag’. 
12.30- 13.30 Lunch en ontmoeting. Graag zelf brood meenemen, voor soep wordt  
                        gezorgd. 
13.30- 14.30 ‘Lijnen naar de toekomst’. 
14.30- 14.45 Korte pauze. 
14.45- 15.30 ‘Aanbevelingen aan de Stuurgroep’. 
15.30- 16.00 Slotviering. 
 
Aanmelden vóór 24 maart bij Peter Lammers, plammers@xs4all.nl  
Op 06-30 39 95 82 of naar Peter Lammers Molenstraat 75, 5341 GC Oss. 
Op de dag zelf is Peter ook bereikbaar op bovenstaand 06 nummer. 
 
Welkom op 7 april in Oss. Hartelijke groet van de voorbereidingsgroep:  
Jos Wagemakers- Kuijk, Peter Lammers en Stans Ligthart. 
 
Bijlage: Verslag ‘Karmelbeweging in Kapittel’. 
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- Vragen die kunnen helpen bij het programma vóór de lunchpauze: 
‘Wat trof je bij de bijeenkomsten in Denekamp en/ of bij het lezen van het verslag? 
Welke herinneringen of associaties roept het op? Kun je iets van jezelf er naast 
leggen?’ 
 

- Vragen voor in de middag: 
‘Hoe gaan we verder? Welke lijnen kunnen we onderscheiden naar de toekomst? 
 We verzamelen gedachten en ideeën waar de Stuurgroep mee verder kan. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd iets mee te nemen wat voor jou verbonden is met 
het weekend, het verslag en/ of onze toekomst. Een schilderij, beeldje, gedicht, een 
gedachte, deel van de Regel, muziek. 
 
Tot slot: 
 
‘Dit hebben wij jullie kort geschreven, 
daarmee jullie gedragsvorm vaststellend 
volgens welke je moet leven. 
Als nu echter iemand meer uitgegeven  
zal hebben, zal de Heer zelf, wanneer  
hij terug komt, het hem vergoeden. 
Hij gebruike evenwel de onderscheiding, 
die de leidraad is van de deugden. 
 
 
                                  ----------------------------------- 
 
 
Parkeren kan gratis op het parkeerterrein van MSD. 
Te bereiken door de (open) houten poort links naast het kerkplein. 
Aan het einde van de oprit links door het groene hek. 
Er zal aan de Oude Molenstraat links een bord staan met een pijl. 
Voor mensen die slecht ter been zijn is er parkeergelegenheid op het kerkplein. 
 
Per trein, looproute:  
Verlaat het station aan de achterzijde, uitzicht op de MSD- gebouwen. 
Op de Gasstraat rechtsaf. Met de weg meebuigen tot de stoplichten.  
Linksaf de Molenstraat op tot de stoplichten. Daar linksaf: Oude Molenstraat. 
De kerk is aan uw linkerhand. 
 
Voor de plattegrond: Ctr- toets en tegelijkertijd één keer klikken met de 
linkermuisknop. 
http://goo.gl/maps/XyzLKJezxNE2  
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