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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 
Karmel berichten 

 
Aalsmeer Amstelveen 

Maand augustus 
 

 

 

28 augustus 2020 

 

 
Zalige Titus Brandsma 

Beste Karmel betrokkenen, 

Je ziet het niet, maar het is er toch! Als je die zin wat verandert naar wat vroeger wel werd gezegd dan 

krijg je: Je ziet Hem niet, maar hij is er toch. 

Doorgaand op het eerste weten we allemaal dat het nemen van te veel vrijheid in de omgang toch in 

onze regio heeft geleid tot het toeslaan van het virus. Velen doen hun uiterste best de daaruit 

voortkomende problematiek beheersbaar te houden ofwel in te dammen. Natuurlijk zijn er altijd 

mensen die daar van alles aan commentaar op hebben, maar zij verdrijven het virus niet. Onder de 

huidige omstandigheden is het niet wijs om bijeenkomsten te plannen: helaas. Wij hopen van harte dat 

iedereen gezond is en blijft. We wachten in alle rust de dingen die op ons af komen af. Het zal vast 

allemaal goed gaan komen, maar geduld zullen we er wel bij moeten hebben. 

Wij wensen u alle goeds een veel succes in de komende maand, Met vriendelijke groet, 

Herman van Bemmelen 

Ter overweging  

Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken en delen 

als ons is voorgedaan? 

Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen en omzien 

naar alles wat er leeft. 

William Livingstone Wallace 

Vertaling: Willem van der Zee 

 

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. 
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Gebedsketting 

Zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting voor de Karmelfamilie in Nederland gestart. De 

Karmelfamilie wordt gevormd door verschillende geledingen: zusters en broeders van de eerste orde, 

zusters van de tweede orde, Karmelbeweging, Gemeenschap van geassocieerden en belangstellenden. 

Het idee achter de gebedsketting is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. Elke laatste 

zaterdag van de maand er een (nieuw) gebed gepubliceerd worden. Deze gebeden worden afwisselend 

gemaakt wordt door iemand uit een van de geledingen. 

De bedoeling is om het gebed elke laatste zaterdag van de maand – op een zelfgekozen tijdstip – te 

bidden. Zo verbinden we ons en vormen we met elkaar een biddende gemeenschap. Bid je mee? 

Voor eind augustus is dat: 

Karmel Gebedsketting 29 augustus 2020 
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Een van de teksten die Titus Brandsma liefhad: 

 

Niets zal je deren, niets je benauwen. 

Als je God zoekt zal niets je ontbreken. 

Niets zal je deren, niets je benauwen. 

God vervult alles. 

 

Teresia van Avilla 

 

Laten we voortleven in de gedachte van Teresia: uiteindelijk vervult God alles. 

 


