
1 

 

 
Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 
Karmel berichten 

 
Aalsmeer Amstelveen 

Maand oktober 
 

 

 

18 september 2020 

 

 
Zalige Titus Brandsma 

Beste Karmel betrokkenen, 

Deze berichten worden op vrijdagmiddag 18 september afgerond. Dat is dus zonder precies te weten 

wat er vanuit de regering vanavond om 19:00 uur weer bekend wordt gemaakt. 

Het is misschien een vreemd bruggetje, maar ik moest toch weer denken aan mijn overleden moeder 

die 98 jaar werd. Ik denk overigens heel vaak aan haar. Vanaf haar 50ste had ze problemen aan haar rug 

waarvoor ze heel lang vruchteloos behandeld werd. Daarnaast kwam de ouderdom met ook wat 

beperkingen bij haar langs. Als je op bezoek kwam, dan mocht je van haar een kwartier over haar en je 

eigen ziekteproblemen praten. Daarna moest het over andere dingen gaan. Daar was heel goed mee te 

leven. Het komt overeen met dat je niet moet blijven kniezen over dat wat je niet meer kunt, maar juist 

gelukkig zijn met de dingen die je wel kunt. Dus laten we de leuke dingen die we kunnen opzoeken en 

er van genieten. Zelf je kinderen en kleinkinderen bellen en ook andere familieleden en vrienden en 

niet wachten of zij je wel bellen. Geniet van een goed boek of een periodiek. Kijk naar een voor jou 

interessant TV programma en luister naar de radio of naar de platen en cd’s, die je al jaren niet hebt 

beluisterd. 

U begrijpt dat we ook in oktober niets organiseren; helaas!! Maar oktober kent wel heel wat 

Carmelitaanse feestdagen. Van de heiligen is een klein stukje van hun levensbeschrijving opgezocht 

en opgenomen. Dat zijn op 1 oktober H. Theresia van Lisieux, 15 oktober H. Teresia van Avila en op 

dezelfde dag een gedenkdag voor Caprasius Karmeliet. Natuurlijk denken we ook aan de H. 

Franciscus van Assisi op 4 oktober, waarvan een gebedje is gevonden afgeleid van het beroemde 

zonnelied. En natuurlijk weten we allemaal dat oktober een Mariamaand is. Daarom aandacht voor 

O.L. Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober en natuurlijk voor de rozenkrans. Tevens zijn een paar 

gebedjes rond Maria opgenomen en wordt verwezen naar een eucharistieviering op zondag 27 

september op TV vanuit Lourdes. Er is een bijzondere gedachtenisviering op zaterdag 19 september 

om 10.30 uur, waarin ook aandacht voorde overleden Theo Lamers. Daarover direct op de volgende 

pagina meer. 

Hopelijk vindt u wat van uw gading in deze uitgave en mogelijk ook inspiratie om fijn bezig te zijn. 

U wordt alle goeds gewenst. 

Herman van Bemmelen 

 

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  

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en 

vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888. 

mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net
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Herdenkingsdienst overleden religieuzen 

Op zaterdag 19 september om 10.30 uur houden het bisdom ‘s-Hertogenbosch en de KNR een 

landelijke herdenkingsdienst voor alle overleden religieuzen in de periode van 1 maart t/m 31 augustus 

2020. Velen van hen zijn gestorven vanwege de corona besmetting. De viering vindt plaats in de Sint 

Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens deze viering zal ook pater Theo Lamers en andere leden 

van de Orde met vele andere religieuzen worden herdacht. 

De viering is rechtstreeks te volgen via een livestream op het Youtubekanaal van de Sint 

Janskathedraal: https://www.youtube.com/channel/UCS6PBJOWGdnPDlJ-_zjGazQ  

Gebedsketting 

 

 

Gebed 

Heer God, 

in alle gevaren zijt Gij onze toevlucht, 

tot U richten wij ons in onze nood. 

Vol vertrouwen bidden wij U: 

zie met mededogen naar hen die lijden. 

Geef de eeuwige rust aan hen die gestorven zijn, 

troost hen die rouwen, 

schenk genezing aan de zieken, 

vrede aan de stervenden, 

kracht aan de zorgverleners, 

wijsheid aan hen die ons leiding geven, 

en schenk ons allen de moed om te groeien in liefde. 

 

 

 

 

 

Zo zullen wij samen eer brengen aan uw 

heilige Naam. 

Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, 

die met U leeft en heerst 

in de eenheid van de Heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCS6PBJOWGdnPDlJ-_zjGazQ
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Gebed 

Heer God, 

Gij beschermt allen die op U hopen. 

Zegen uw kinderen 

en houd hen gezond en wel onder uw hoede. 

Wees de verdediger van uw volk: 

help het om de beproeving te doorstaan, 

opdat het, bevrijd van zonde 

en buiten het bereik van de vijand, 

altijd volhardt in uw liefde. 

Door Christus onze Heer. 

 

 

 

 
 

Een kleurrijke herfst. 

Psalm 13 

Ik rekende op uw genade, Heer. 

Maak Gij mij door uw bijstand blij van hart, 

dan zal ik steeds uw weldaden bezingen. 

 

KRO zendt unieke tv-mis live uit vanuit Lourdes 

De eucharistieviering die KRO-NCRV elke zondag op NPO2 uitzendt, komt op zondag 27 september 

om 10:00 uur live vanuit de beroemde Grot van de Verschijningen in Lourdes. Het is voor het eerst dat 

een eucharistieviering vanuit deze Franse bedevaartplaats op de Nederlandse televisie wordt 

uitgezonden. 

Hoofdcelebrant in de Nederlandstalige viering is hulpbisschop Herman Woorts van het aartsbisdom 

Utrecht. Hij is binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent voor bedevaarten en 

pelgrimages. Concelebranten en assistenten zijn geestelijken die verbonden zijn aan de 

samenwerkende Nederlandse bedevaartorganisaties Huis voor de Pelgrim in Maastricht en VNB in 

Tilburg.  

De muziek in de viering wordt verzorgd door de sopraan Judith Petra van het Groot Omroepkoor, die 

ook vrijwilligster bij de Lourdesbedevaarten is. Zij wordt begeleid door Jean-Paul Lécot, de 

hoofdorganist van het heiligdom in Lourdes. 

 

Normaal gesproken bezoeken elk jaar miljoenen pelgrims uit de 

hele wereld de grot in Lourdes, waar het meisje Bernadette 

Soubirous in 1858 achttien keer een verschijning van Maria zag. 

Sindsdien ontwikkelde het stadje aan de voet van de Franse 

Pyreneeën zich tot een van de beroemdste Mariabedevaartsoorden 

ter wereld. Ook vanuit Nederland gaan jaarlijks enkele duizenden 

pelgrims op bedevaart naar Lourdes. Door de coronapandemie is 

dat dit jaar niet mogelijk. De Nederlandse bedevaartorganisaties 

hebben al hun reizen moeten annuleren. Nu de Nederlandse 

pelgrims niet naar Lourdes kunnen gaan, brengen de KRO en de 

bedevaartorganisaties met deze tv-viering Lourdes een beetje naar 

Nederland toe. 

Voorafgaand aan de viering wordt om 9:45 uur in het tv-programma 

Geloofsgesprek een interview met hulpbisschop Herman Woorts 

uitgezonden. Hij is al van jongs af aan verbonden met Lourdes. 

Voordat hij bisschop werd, was hij brancardier en aalmoezenier 

tijdens bedevaarten naar Lourdes. In het Geloofsgesprek met Leo 

Fijen vertelt mgr. Woorts wat Lourdes voor hem betekent. 
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Heer God, wij komen hier samen 

Heer God, wij komen hier samen 

rond Maria, de Moeder van uw Zoon. 

Wij bidden U: 

Kom naar ons toe. 

We willen U ontvangen in de stilte van ons hart, 

met de bescheidenheid die Maria sierde. 

Raak ons ten diepste 

zodat wij strijdbaar worden, moedig en volhardend. 

Dan zullen wij, net als zij, 

het volhouden uw weg te gaan in vreugde en verdriet, 

niet alleen vandaag, maar alle dagen van ons leven. Amen. 

 

 

Tot Maria 

Maria, Moeder, lange tijd 

ben ik op weg geweest. 

De dagen waren vol en blij, 

de wereld leek een feest. 

En zingend plukt’ik telkens weer 

wat er te bloeien stond. 

Nu weet ik soms de weg niet meer... 

Mijn handen zijn gewond; 

want doornen scholen tussen ‘t groen, 

waar ik de bloesems zocht. 

Ze staken plotseling en fel 

toen ik mijn slingers vlocht. 

Verloren klinkt mijn kleine lied 

van vreugde, zorg en pijn. 

Dicht bij uw lieve Moederhart 

zal ik geborgen zijn. 

Dan zal ik bidden telkens weer: 

bescherm mij als uw kind. 

Geleid mij veilig aan uw hand 

tot ik het Leven vind. 

Vera Witte 

Het opvallende in Maria 

Het opvallende in Maria is : 

dat zij niet opvalt, 

dat zij een gewoon mens was. 
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Theresia van Lisieux, 1 oktober 

Thérèse Martin werd op 2 januari 1873 geboren in de Normandische plaats Alençon. Op zeer jonge 

leeftijd verlangde ze al naar het kloosterleven. Als veertienjarig meisje maakte ze zich twee jaar ouder, 

daar ze wist dat ze anders nog te jong zou zijn om in te treden. Zo meldde ze zich bij het klooster. 

Maar ze werd doorzien en teruggestuurd. Nu wendde ze zich 

meteen maar tot de paus zelf. En deze gaf haar toestemming om 

nog op haar 15e aan het kloosterleven te beginnen bij de 

karmelietessen te Lisieux. 

Ze was vastbesloten een heilige te worden. Op haar 21e werd ze 

al gekozen tot novicenmeesteres, een verantwoordelijke functie, 

want zij moest de nieuwelingen in het kloosterleven inwijden. 

Ze was haar tijd ver vooruit. Ze wilde Hebreeuws leren, want dat was immers de taal die Jezus zelf 

gesproken had. Op die manier zou ze Hem nog beter leren kennen en nog meer kunnen beminnen. Ze 

leefde in haar gebed intens mee met de missionarissen in verre landen. Maar ze was ook modern door 

het feit dat ze herhaaldelijk werd overvallen door inktzwarte geloofstwijfels. Ze stierf al op 24-jarige 

leeftijd: 30 september 1897. 

H. Franciscus van Assisi, 4 oktober 

Naar het Zonnelied  

U prijs ik om de liefde 

die alle zijn omringt; 

om dagen en om nachten 

en ’t lied dat in me zingt. 

U prijs ik om de sterren, 

de zon ook en de maan, 

de frisse groene bladeren 

die nu weer sterven gaan. 

U prijs ik om de vogels 

en heel hun mooi gefluit, 

de koeien en de schapen, 

de hond, de poes, de puit. 

U prijs ik om de mensen, 

de kinderen en hun spel, 

de zieken en gezonden, 

wat traag is of heel snel. 

U prijs ik om de schepping: 

in alles straalt uw licht, 

mocht er toch vrede komen 

een eind’lijk goed bericht. 

U prijs ik om vergeving, 

voor wie opnieuw begint, 

mocht eens de liefde winnen 

in ’t hart van ieder kind. 

U prijs ik zelfs voor ’t sterven, 

de allerlaatste tocht; 

mocht ieder dan ontvangen 

wat hij ten diepste zocht. 

Adeleyd 

Oktobermaand – Mariamaand 

de maand van de Rozenkrans, O.L. Vrouw van de Rozenkrans, 7 oktober 

Oktober is in de RK-Kerk de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en werd 

vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria 

Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober. 

In de Rooms Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan de Rozenkrans. 

De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van 

Maria van de Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld door de 

heilige paus Pius V in 1571. Hij had de christelijke overwinning van de Slag 

bij Lepanto (7 oktober 1571) toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans. 

Het rozenkransgebed werd gepropageerd door de orde der Dominicanen, 

waartoe Pius V zelf ook toe behoorde. Volgens een legende was de 

Rozenkrans een geschenk van de Heilige Maagd Maria aan Sint Dominicus 

(1170-1221), stichter van de dominicanen. Maria zou de rozenkrans hebben 

gegeven als wapen in zijn strijd tegen de Albigenzen. 
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Het gebruik om jaarlijks de hele maand oktober in het teken van de rozenkrans te stellen, dateert uit de 

19e eeuw. Het was paus Leo XIII (1878-1903) die een intensere Maria-devotie in deze maand 

bevorderde door zijn oproep om extra vaak de rozenkrans te bidden. Opmerkelijk is dat Paus Leo in 

totaal tien encyclieken over het rozenkransgebed schreef, die alle werden gepubliceerd in september, 

ter voorbereiding van de daaropvolgende rozenkransmaand.  

Naast de 7e oktober kwam er na 1917 nog een andere belangrijke oktoberdag voor Maria-vereerders 

bij: de 13e, de herdenkingsdag van het zogenoemde Zonnewonder van Fatima, dat plaatsvond op 13 

oktober 1917. Een menigte van circa 70.000 belangstellenden en nieuwsgierigen namen toen bij 

Fatima (Portugal) een bovennatuurlijk kosmisch fenomeen waar. Uit getuigenverslagen bleek dat 

velen bang waren dat de zon zich op de biddende menigte zou storten. De mensenmassa stond op een 

veld verzameld rond drie herderskinderen: Lucia Dos Santos, Jacinta Marto en Francisco Marto.  

Vóór het Tweede Vaticaans Concilie was het heel normaal dat de rozenkrans, of een derde deel 

daarvan ('rozenhoedje'), in katholieke huisgezinnen werd gebeden. Na de sociaal-culturele wendingen 

van de jaren zestig raakte deze praktijk in onbruik. Toch worden in veel parochies in oktober nog 

steeds gezamenlijke rozenkranssessies gehouden. Ook worden afbeeldingen van de Heilige Maagd 

extra gehuldigd. 

Teresa van Avila, 15 oktober. 

Teresa van Avila werd op 28 maart 1515 geboren als dochter van een Spaans edelman en overleed in 

1582. Zij groeide uit tot  een knap en ijdel meisje. Zonder veel enthousiasme trad ze toe tot de orde der 

karmelietessen. 

Teresa trad op jonge leeftijd het klooster in. Het 

karmelietessenklooster van Avila telde rond de 200 babbelzieke 

vrouwen, zoals ze later zelf zou zeggen. Er was in die tijd een flink 

vrouwenoverschot omdat veel jonge mannen naar Amerika 

vertrokken of elders in Europa oorlog voerden en daarin sneuvelden. 

In 1568 begon in ons land de Tachtigjarige Oorlog. De hertog van 

Alva was een goede vriend van Teresa. In de Nederlanden was hij 

een gevreesde veldheer. Voor jonge vrouwen was het huwelijk ook 

niet erg aantrekkelijk: je was al heel vroeg je vrijheid kwijt en al 

gauw belast met het huishouden met een aantal kinderen. Veel 

vrouwen stierven in het kraambed. Het kloosterleven had best wel zijn aantrekkelijke kanten; je was er 

vrijer dan in de wereld.  

Teresa was een nuchtere vrouw met veel capaciteiten. Al gauw kreeg ze verantwoordelijke posities in 

het klooster. Van daaruit ontdekte ze dat het religieuze leven meer verdieping, meer stilte, meer gebed 

nodig had om waarachtig te zijn. Ze begon de Regel van de Karmelorde te herlezen en ontdekte de 

rijke inhoud ervan. Ze dacht erover strikter naar de geest van deze Regel te gaan leven. In 1562 trok ze 

met een aantal zusters naar een nieuw kloostertje in het centrum van Avila en gaf het als patroon de H. 

Jozef. Van daaruit stichtte zij nieuwe hervormde Karmelietessenkloosters. Op verzoek van haar 

biechtvaders schreef zij haar ervaringen op. Haar geschriften zijn parels van geestelijke lectuur. Het 

Boek van haar leven, Het Kasteel van de Ziel en Het Boek van de Klooster stichtingen zijn ook 

vandaag aan de dag goed leesbaar. In Nederland had de heilige Teresa onder meer grote invloed op 

Titus Brandsma, die reeds op twintigjarige leeftijd een bloemlezing van zelf vertaald werk van haar 

publiceerde. Haar bekendste en beroemdste gedicht “Nada te turbe” is de moeite waard om van buiten 

te leren:  



7 

 

Niets verontruste je 

niets make je angstig; 

Alles gaat voorbij; 

God verandert niet, 

Het geduld 

overwint alles 

Wie aan God vasthoudt 

hem ontbreekt het aan niets. 

God alleen is genoeg. 

Heilige Teresa van Avila 

 

Caprasius Karmeliet, 15 oktober gedenkdag 

Caprasius Karmeliet o.carm., Berg Karmel, Palestina(?); † 450 of 464(?) 

In 412 zou Johannes, de 44e bisschop van Jeruzalem, een boek geschreven hebben  over het ontstaan 

van de Karmelietenorde. Maar tot die tijd gaat et ontstaan van de Karmelieten niet terug. We hebben 

dus van doen met een middeleeuwse verfraaiing van de geschiedenis. 

Johannes was bisschop van 387 - 417. Hij was bevriend met Rufinus van 

Aquilea († 410) en ondersteunde Johannes Chrysostomus († 407; feest 13 

september) in zijn strijd tegen de Eutychianen. 

Het boek richt zich tot een zekere Caprasius. Deze had blijkbaar gevraagd 

om uitleg. Wie Caprasius was en wat hij deed? 

In de loop van de middeleeuwen worden de bijzonderheden rond 

Caprasius ‘aangevuld’. Hij zou 42 jaar lang prior geweest zijn van de 

karmelietenvestiging op de Berg Karmel in Palestina en gestorven zijn in 

464. 

Voor zover bekend zou hij nooit heilig zijn verklaard. 


