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Karmel berichten 
Aalsmeer – Amstelveen 

Mei 2020 Extra 
29 april 2020 
Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net 

Beste Karmel betrokkenen, 

Via Tom Buitendijk o.carm bereikte mij vanuit Oss het bericht, dat afgelopen maand zijn overleden 
de karmelieten Theo Lamers en Mariet Bloeme. Zij hebben zich vooral in het oosten van ons land 
ingezet. Het leek mij daarom niet zinvol verder op hun activiteiten in te gaan. 

Het bericht uit Oss bevat een paar mooie gebeden, die helemaal passen bij deze bijzondere tijd. 
Daarvan kunt u hierna kennis nemen als u wilt. Dat alles onder dank aan Tom Buitendijk. 

Het ga u allen hopelijk goed, dat wensen wij u als Karmel van harte toe. 

Met vriendelijke groet, 

Herman van Bemmelen 

 

Om thuis te bidden 

Aanroepingen 

Goede God, zovele mensen lijden   
onder de gevolgen van het coronavirus 
Help hen die dreigen te bezwijken. 

Goede God, ontelbare zorgverleners   
zetten zich in om zieken te verzorgen 
Schenk hen kracht en bemoediging. 

Goede God, talloze wetenschappers   
zoeken oplossingen voor deze gezondheidscrisis. 
Zegen hen met wijsheid en inzicht. 

Goede God, verantwoordelijken en beleidsmakers   
moeten moeilijke keuzes maken voor het welzijn van ons land. 
Wees voor hen een herder en gids. 

Goede God, vele gezinnen hebben het financieel moeilijk, 
soms komen relaties onder druk te staan. 
Blijf bij hen met uw hoop en troost. 

Goede God, zovele mensen voelen zich eenzaam of bang in deze dagen. 
God van liefde en leven, laat ons nooit alleen. 

Onze Vader en Weesgegroet 

Slotgebed 

God van alle leven,   
in de opstanding van Jezus   
hebt Gij een nieuw begin gemaakt met uw schepping. 
In het Pasen van uw Zoon   
vinden wij grond voor nieuwe hoop. 
Sterk dan ons vertrouwen in deze tijd van beproeving. 
Bevrijd ons van angst en verwarring, 
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en maak ons geduldig en standvastig. 
Schenk ons uw Geest van wijsheid en sterkte,   
zodat wij, in verbondenheid met velen, kunnen meewerken 
aan een nieuwe toekomst voor onze aarde. 
Wij vragen het U, door Christus,   
onze Broeder en Heer.   

Zegen 

De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. 
Amen. 

 

Dicht 

Ze wil nu graag naar buiten. 
Maar het huis is streng. 
Het krimpt in al zijn voegen 
en houdt zijn deuren dicht. 

Ze ademt tegen de muren, 
praat tegen stoel en kast, 
zingt 's avonds dunne liedjes, 
voelt stiekem aan een raam. 

Het huis blijft zacht maar wakker, 
zegt zwijgend wat niet mag. 
Ze telt uren en dagen 
en wacht op wie haar belt. 

Gil van der Heyden 
Uit: Poëzietijdschrift Dichter nr 16, 
een uitgave van Stichting Plint-Eindhoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de activiteiten van de Karmel in 
de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil 
ontvangen, stuur dan een mail naar Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net 
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