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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen 

Maand juli 2021 
 

 

 

18 juni 2021 

 

 
Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

De zomer is in volle omvang gekomen. We hebben al enkele dagen met behoorlijk warm weer achter 

de rug. Ondertussen is de natuur in volle bloei gekomen en kunnen we genieten van een prachtige 

bloemenpracht en overal weer bomen en struiken vol bladeren. Een overweldigend gezicht. 

We kondigen nog geen bijeenkomsten aan voor ons centrum voor spiritualiteit. Bij de mail, waarin u 

deze berichten ontving, was het programma 2021 - 2022 van het vormingshuis Boxmeer 

meegezonden. Aan de daarin opgenomen vaak meerdaagse bijeenkomsten kunt u ook deelnemen. 

Vanaf 24 september start in het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen de jaarcursus: Biddend leven - 

in de ruimte van de psalmen. Dat bestaat uit 10 bijeenkomsten over het jaar. Zie voor informatie: 

Jaarcursus: Biddend leven - in de ruimte van de psalmen (10 x per jaar) - Titus Brandsma Memorial 

Eerder werd u door ons geïnformeerd over de heiligverklaring van Titus Brandsma. Op 25 mei 2021 

heeft de commissie van theologen van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen de genezing 

van Michael Driscoll, O.Carm. erkent als een wonder dat is geschied op voorspraak van Titus 

Brandsma. Deze erkenning is na de verklaring van de artsen dat de genezing medisch niet verklaarbaar 

is, een belangrijk stap in het proces tot heiligverklaring. Hierna volgt het oordeel van de kardinalen en 

bisschoppen van de congregatie en tenslotte het definitieve oordeel van de paus. Er schijnt overigens 

een ‘wachtkamer’ te zijn voor hen die heilig verklaard zullen worden. Na zo’n aankondiging duurt het 

nog maanden voordat de feitelijke heiligverklaring plaatsvindt. Tegenwoordig is dat in het land van 

herkomst van de heilige. 

In deze uitgave zijn weer een aantal teksten en gedichten opgenomen, die u hopelijk aanspreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

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. 

Als 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. 

  

https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/biddend-leven-2021-2022/2021-09-24/
mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net
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Karmelgebed voor 26 juni 2021 

 

 

Blijf bij ons 

Blijf bij ons 

Heer Jezus Christus, 

blijf bij ons 

als licht in onze duisternis, 

als macht in onze zwakheid, 

als leven in onze dood, 

als troost in onze pijn, 

als kracht in onze bekoringen, 

als barmhartigheid in onze onrust, 

als hoop wanneer we sterven,     

als Leven van ons leven. 

Margret Schäfer-Krebs 

 

 

Geef uw zegen aan alle mensen 

God, 

geef mij uw zegen 

en laat me geborgen zijn in U. 

Zegen mijn familie 

en bewaar ons in uw liefde. 

Zegen mijn vrienden, Heer, 

en ga met hen mee 

op hun weg door het leven. 

Zegen mijn buren 

en help ons om het goed te stellen met elkaar. 

Zegen de vrouwen en mannen op het werk 

en geef ons een geest van verbondenheid. 

Geef uw zegen aan alle mensen 

die ik vandaag ontmoet 

en bewaar ons allen in uw vrede. 

Petra Stadtfeld 
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Schaduw 

Een bezoeker zat in zelfbeklag in over zijn zonden; zijn tekortkomingen. Ik zei hem daarop, dat 

iedereen die naar het licht loopt, een schaduwkant heeft. Naarmate je dichter bij het licht komt, zal die 

schaduw korter, kleiner worden. Maar als je steeds omkijkt naar jouw schaduw dan kun je het licht 

mislopen. 

Heiligen blijven naar het licht kijken, daarheen gaan en laten zich niet door schaduw weerhouden. Die 

schaduw moet achter hen blijven totdat het licht ook die schaduw verlicht en tenietdoet. 

Als God moet wachten totdat wij geen fouten meer maken, dan krijgt Hij nooit onze liefde! 

Heiligen kijken niet zozeer naar zichzelf, maar naar het Licht. Ze zijn zonnewijzers en tellen de 

heldere uren. In heiligen kun je zien, hoe God de mens knuffelt. 

Gerardus van Den Bosch, abt 

Leer ons geen aanstoot te nemen aan U 

Heer Jezus Christus, 

maak ons tot uw tijdgenoten. 

Leer ons U te zien in uw ware gedaante, 

in uw echte omgeving, 

in de tijd dat Gij hier op aarde rondging. 

Laat ons U niet zien in de gedaante die U 

door ijle, nietszeggende herinneringen, 

door gedachteloos sentiment 

of door historisch gewauwel 

heeft vervormd. 

Want zo een gedaante is niet 

die van uw vernedering, 

waarin de gelovige U zag; 

niet die van uw verheffing 

die nog geen oog heeft gezien. 

Leer ons U te zien zoals Gij zijt, 

zoals Gij waart 

en zoals Gij zult zijn wanneer Gij wederkeert in 

heerlijkheid. 

Leer ons U te zien 

als teken van tegenspraak. 

Als voorwerp van vertrouwen. 

Als minuscule mens die toch de redder van de 

mensheid is. 

Als verlosser die uit liefde op aarde kwam 

om te zoeken wie verloren was, 

om te lijden en te sterven 

en die toch altijd weer opnieuw herhalen moest: 

'Zalig zij die zich aan Mij geen aanstoot nemen'. 

Leer ons U te zien op die manier. 

En leer ons geen aanstoot te nemen aan U. 

Sören Kierkegaard 

Dat Gij mij doet leven 

Dat Gij mij doet leven als had ik nimmer kwaad bedreven 

Heer, dat ik zomaar komen mag 

met al mijn fouten, al mijn zonden, 

met al mijn pijn, met alle wonden 

die niemand in mijn leven zag. 

Heer, dat ik zomaar komen kan 

met wat ik niemand durf te zeggen, 

met wat ik niemand uit kan leggen, 

Gij weet er immers alles van. 

Heer, dat Gij mij in Christus ziet 

als had ik nimmer kwaad bedreven. 

Dat Gij mij in uw gunst doet leven, 

ik weet het, maar begrijp het niet. 

Enny Ijskes-Kooger 
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Kom 

Kom, woon in mij 

Kom, waarachtig licht. 

Kom, leven in overvloed. 

Kom, verborgen geheim.  

 

Kom, onnoembare schat. 

Kom, onuitsprekelijke. 

Kom, onvatbare. 

Kom, geluk zonder einde. 

Kom, licht zonder schemering. 

Kom, feilloze verwachting van wie gered wordt. 

Kom, opstanding van wie neerligt. 

Kom, verrijzenis der doden.  

Kom, U die machtig zijt 

en alle dingen steeds weer schept, herstelt en 

verandert. 

Kom, mijn adem en mijn leven. 

Kom, trooster van mijn arme ziel.  

Kom, mijn vreugde, mijn eer, mijn eindeloos 

genoegen.  

Kom toch, Meester, 

sla uw tent op, 

woon in mij. 

Gij, Goede,  

blijf onafscheidelijk tot het eind  

in mij, uw dienaar. 

Laat me niet alleen. 

Simeon de nieuwe theoloog 

 

 

 

Pelgrim 

Als een pelgrim 

kan ik nu achter mij laten 

wat niet meer is 

wat voorbij is, voorgoed. 

Op weg naar het einde 

waar niemand ons bijstaat 

waar geen weg meer terug is. 

Soms komt weer die vraag 

waarom ging het zo en niet anders? 

Maar het ‘ja’ is er ook 

steeds dieper en echter. 

Houd jij me niet vast God 

vanaf het begin al 

en zeker ook nu? 

Soms stokt nog m’n adem 

m’n wezen verstijft weer 

panische angst voor leegte 

bodemloos niets. 

Jezus 

laat me niet vallen 

die naam, een schreeuw 

maar op m’n adem 

jouw naam, de enige Naam 

een licht in m’n hart 

en vrede, nabijheid 

vertrouwen 

door de Geest 

Gods heilige Adem. 

Zo ga ik verder 

steeds minder eenzaam. 

Tot op het einde 

die laatste doortocht 

alleen, maar met Jou 

en met allen verbonden. 

Zuster Minke de Vries, 

ex-priorin van oecumenisch 

vrouwenklooster Grandchamp 
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Omgaan met de tijd 

Hoe kijk je tegen de tijd aan, die je gegeven wordt? Tijd is immers kostbaar, 

zeggen we. Tijd is geld, zegt het spreekwoord. Woeker met je tijd, zegt de 

een. Beid je tijd, zegt de ander, wacht je tijd af.  

We beschouwen tijd vaak als een winstobject, als materiaal, dat zo effectief 

mogelijk gebruikt moet worden. Tijd staat vaak synoniem met zakelijkheid, 

eigenbelang. Wees zuinig met je tijd! Verdoe je tijd niet! Jachten en jagen is 

het gevolg. Je komt tijd te kort. Geen tijd voor dit of dat, niet voor de mensen om je heen, vooral niet 

voor jezelf. En mensen lopen vast, omdat ze nergens tijd voor hebben behalve voor zaken, voor geld. 

Omgaan met de tijd is een kunst, die velen van ons verleerd hebben. Wat schijnbaar tijdverlies is, 

omdat het niets oplevert, zou wel eens tijdwinst kunnen zijn. Tot jezelf komen, op adem komen, het 

stil laten worden in en om je heen, oog voor mensen krijgen: daarmee win je tijd, omdat je ruimte 

schept. Tijd vraagt om ruimte en wenst niet ingesnoerd te worden in het eigen harnas. Als je de tijd in 

de ruimte laat staan, krijg je oog en oor voor wat om je heen gebeurt. Je ziet mensen en dingen, die 

tevoren als een schim aan je voorbijgingen, omdat je zo haastig en gejaagd was. 

Je moet van de tijd geen bezitnemen. Je moet je tijd wel goed beheren. Tijd vraagt om kiezen van wat 

de moeite waard is, van wat aandacht van je vraagt. Wie tijd als een object beschouwt, dat te gelde 

gemaakt moet worden, gaat ook mensen als object beschouwen. Ze tellen slechts mee, voor zover ze 

nuttig zijn. Mensen worden object van ideeën en theorieën. Wie zichzelf de tijd gunt om tot zichzelf te 

komen, zal ook gaan inzien dat tijd aan een ander besteed nooit verloren tijd is. Ze levert wel geen 

geld op, maar wat veel belangrijker is, ze schept verbondenheid.  

Ton Baeten 

Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte openstaat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnengaan 

om recht voor God te staan. 

Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen, 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim.  

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

Psalm 103 

Ja, wat de hemel is voor de aarde, 

dat is zijn liefde voor hen die geloven. 

Zover als het oosten van het westen vandaan is, 

zover van ons af, werpt Hij al onze zonden. 

Hij kent ons toch. Hij is niet vergeten 

dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 

Mensen, hun dagen zijn als het gras, 

zij bloeien als bloemen in het open veld. 

Dan waait de wind en ze zijn verdwenen 

en niemand weet waar ze hebben gestaan. 

Maar duren zal de liefde van God, 

en Hij doet recht van geslacht op geslacht 

aan allen die zijn verbond bewaren, 

zijn woord behartigen en het volbrengen. 

Ik wil Hem noemen bij zijn Naam, 

de heilige God, zo waar als ik leef. 

Huub Oosterhuis 

 

 

Huub Oosterhuis  

Naar 1 Korintiërs 12:13 

 


