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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen 

Maand november 2021 

2e editie 
 

 

25 oktober 2021 

 

 
Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

Van het weekend werd ik verrast met de aankondiging met enkele nieuwe bijeenkomsten, die 

beginnen in de komende maand en doorlopen tot in het nieuwe jaar. Bij elkaar staan nu heel wat 

bijeenkomsten gepland. Het leek mij daarom goed alles op een rij te zetten van wat nu bekend is. Veel 

data tot en met april 2022 staan nu in de planning. De kans bestaat dat bijeenkomsten in 2022 naar een 

andere dag verplaatst moeten worden maar dat zal u tijdig duidelijk worden in de komende maand 

berichten. Ondertussen hopen we dat er geen beperkende maatregelen getroffen zullen worden. 

Met vriendelijke groet, 

Herman van Bemmelen 

 

Karmelviering 

Elke laatste donderdag van de maand is er een eucharistieviering, een Karmelviering, in de kerk van 

de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp. 

Iedereen is van harte welkom. Na afloop van de viering is er koffie en thee. 

Tijd 10:30 uur. 

Plaats HH. Engelbewaarders, Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badhoevedorp. 

Voorganger Loek Seeboldt o.carm. 

 

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. 

mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net
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Karmelgebed voor 30 oktober 2021 

 
Taizéviering in de Karmel 

De vieringen van broeders van Taizé in Frankrijk zijn een begrip. Zoals ook 

gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen wij 

eenvoudige liederen, gebed, Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen. 

Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze 

kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Aardig misschien om eens mee te vieren! 

Weet u welkom. 

Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: www.taize.fr/nl 

Datum (vrijdag) 29 oktober 26 november 17 december 

 28 januari 2022 25 februari 2022 25 maart 2022 

 29 april 2022   

Tijd 20:30 uur 

Plaats Zwarteweg 36, 1431 VM  Aalsmeer. 

Begeleiding Wim Ernst o.carm. 

Bijdrage Vrijwillige bijdrage. 

Aanmelden bij Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl  06-12 90 24 44 

http://www.taize.fr/nl
mailto:w.ernst@karmel.nl
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55+     “met nieuwe ogen zien” 
Donderdag 4 november starten we weer met een serie bijeenkomsten  

die ons helpen om anders te kijken naar zaken in de kerk en samenleving, 

over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar 

over een goed onderwerp. 

Thema: 

Mensen zoeken naar de zin van hun leven. 

Hoe leid je een zinvol en betekenisvol bestaan? 

Welke rol speelt ons geloof in zin geven aan het leven? 

Inleider: Ko Schuurmans,  

Drs. Ko Schuurmans is gepensioneerd pastor. Hij studeerde sociografie en theologie. Hij werkte in 

het voortgezet onderwijs en in het basispastoraat. Hij was stafmedewerker liturgie en directeur van 

het diocesaan pastoraal centrum van het Bisdom van Haarlem – Amsterdam. Veelvuldig gaat hij 

voor in vieringen. Een goede verteller. Met kennis en inspiratie, een ochtend nadenken over de rijke 

inhoud van dit onderwerp. Een actueel en boeiend onderwerp waar wij u van harte bij uitnodigen. 

Iedereen is welkom. 

Namens werkgroep 55+ 

Br. Wim Ernst 

Hettie Pecht – v.d. Meer 

Annie Marien – v.d. Broek 
Datum 4 november.  

Volgende data 6 januari 2022 3 februari 2022 

 3 maart 2022 7 april 2022 

Tijd 10:15 tot 11:45 uur. 

Plaats Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG  Aalsmeer. 

Begeleiding Wim Ernst o.carm. 

Bijdrage € 2,00 

Aanmelden bij Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl  06-12 90 24 44 

 

Hou ook deze nacht over mij getrouw de wacht 

 

Ik ga slapen, ik ben moe, 

'k sluit mijn beide oogjes toe, 

Heer, houd ook deze nacht, 

over mij getrouw de wacht. 

't Boze dat ik heb gedaan, 

zie het Here toch niet aan. 

Schoon mijn zonden vele zijn, 

maak om Jezus’ wil mij rein. 

 

 

 

Zorg voor arme kind'ren, Heer, 

en herstel de zieken weer. 

Ja, voor alle mensen saam, 

bid ik U in Jezus’ naam. 

Doe mij dankbaar en gezond, 

opstaan in de morgenstond. 

Als 'k mijn oogjes opendoe, 

lacht uw zon mij vriend'lijk toe. 

Luise Hensel 

 

  

mailto:w.ernst@karmel.nl
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Mattheus in Badhoevedorp 

Vanaf donderdag 30 september gaan we een beetje zorgvuldig 

Mattheüs lezen. De eerste bijeenkomsten zijn in de tijd onregelmatig 

vanwege bestaande afspraken van de inleider. Maar al spoedig volgt 

een vast schema van 'om de veertien dagen'. 

Het is aardig wanneer u een eigen bijbel meeneemt. Geeft niet welke 

vertaling of uitgave. Om veel gepuzzel te voorkomen neem ik iedere 

dag een eigen werkvertaling mee. Op basis daarvan praten we met 

elkaar, maar iedereen kan mijn tekst vergelijken met de bekende 

vertalingen. En het is leuk, wanneer u een eigen bijbel bij u hebt. Dan 

ziet u ook, dat meerdere vertalingen mogelijk zijn. 

Datum donderdag 30 september 14 oktober 4  en 18 november 

 2, 16 en 23 december 6 en 20 januari 2022 3 en 17 februari 2022 

 3 en 17 maart 2022 3 en 17 april 2022  

Tijd 14:00 - 16:00 uur 

Plaats 
Parochiekerk HH. Engelbewaarders, 

Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE  Badhoevedorp 

Begeleiding Jan Engelen 

Bijdrage Vrijwillige bijdrage. 

Aanmelden bij Jan Engelen jnngln@gmail.com  

 

 

Film en Spiritualiteit 

Zoals we gewend zijn, komen we in huiselijke kring in de kerk op het Westelijk 

Halfrond bij elkaar rond een film. We gaan na de film te hebben gezien met elkaar 

in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen. 

Zaterdag 6 november 

Lazzaro Felice  

In Lazzaro Felice gaat het over de kunst van het omhoogkijken. Nooit laat Lazzaro het hoofd hangen. 

Zijn ogen staan altijd wijd open van levenslust, nooit halfdicht door vermoeidheid of armoede. Zelfs 

het meest uitputtende bestaan op het platteland verleidt Lazzaro niet tot somberheid.  

Zaterdag 13 november 

Samsara. 

De filmmaker Ron Fricke doorkruiste 5 jaar lang 25 landen en toont ons adembenemende 

natuurwonderen, godsdienstige ritualen, industrialisatie en massacultuur, maar ook beelden over 

overconsumptie en verwording. Een documentaire die je als kijker aangrijpt en ook dwingt naar 

confronterende scènes te kijken. 

Tijd 13:00 tot 16:00 uur. (gewijzigde tijden) 

Plaats 
Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen, 

Tuinkamer en ontmoetingsruimte. 

Begeleiding Gerard Westendorp o.carm. 

Bijdrage € 10,00 per film. 

Aanmelden Uiterlijk een week tevoren  

Bij Hans en Angela van Kessel h.en.a.vankessel@outlook.com 0297-34 06 82 

mailto:jnngln@gmail.com
mailto:h.en.a.vankessel@outlook.com
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Gespreksgroep Karmel 

Deze reeds enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe leden. 

We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die ook door de 

deelnemers aangedragen kunnen worden. 

Nieuwe deelnemers  zijn altijd welkom. 

We bespreken nu het boek “De kerk is fantastisch” van de bekende 

Belgische schrijver Rik Torfs (KokBoekencetrum Uitgevers / Utrecht 

2020). Hij kijkt naar de kerk vanuit acht verrassende invalhoeken. Het 

levert serieuze, grappige, ontroerende, altijd prikkelende notities op. De 

titel van het boek is al een uitdaging. 

 Aalsmeer Badhoevedorp 

Datum 25 november 

27 januari 2022 

9 november 

Tijd 14:00 – 16:00 uur 14:00 – 16:00 uur 

Plaats Parochiecentrum,  

Gerberastraat 6, 

1431 SG  Aalsmeer 

Pastorie Badhoevedorp, 

Adelaarstraat 15 A, 

1171 TM  Badhoevedorp 

Begeleiding Loek Seeboldt o.carm 

Bijdrage vrijwillig 

Aanmelden bij Lia Pieterse 

blpieterse@quicknet.nl 

Loek Seeboldt o.carm. 

loekseeboldt@hetnet.nl 

0297 – 34 73 31 

 

 

Psalm lezen, Mystiek in de psalmen 

Kees Waaijman is emeritus-hoogleraar Spiritualiteit Radboud Universiteit 

Nijmegen en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. 

Ruim 50 jaar verdiept hij zich in de Psalmen en geeft daar inhoud aan op 

Karmelitaanse wijze. 

In de bijeenkomst wordt de ruimte van een psalm geopend door bespreking van 

de psalm, het samen vieren van die psalm, en gelegenheid voor bezinning in 

stilte of gesprek. 

In elke bijeenkomst staat één psalm centraal. 

Omdat het heen en weer reizen voor Kees Waaijman te bezwaarlijk is geworden, zullen zijn 

bijeenkomsten naar verwachting via Zoom worden voortgezet. De vaste deelnemers hebben 

inmiddels een bericht ontvangen. Belangstellenden die niet rechtsreeks zijn aangeschreven kunnen 

zich melden op Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net 

 

mailto:blpieterse@quicknet.nl
mailto:loekseeboldt@hetnet.nl
mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net
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TITUS leesgroep 

Mede met het oog op de nu toch langzaam aankomende heiligverklaring 

van pater Titus Brandsma, zou ik graag met een aantal mensen het boek 

willen lezen: “Titus Brandsma - Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten” 

(redactie; Anne – Marie Bos; uitgeverij Adveniat, Baarn). 

Wie wil er mee meelezen en er samen over spreken? 

Zou willen starten in januari 2022. Als u, jij voor begin december zich bij 

mij meldt, kunnen we een en ander regelen. 

Datum Vanaf januari 2022 

Tijd Nader te bepalen 

Plaats Nader te bepalen 

Begeleiding Loek Seeboldt o.carm 

Bijdrage vrijwillig 

Aanmelden bij Loek Seeboldt o.carm. loekseeboldt@hetnet.nl 0297 – 34 73 31 

 

 

Proef en zing mee 
Graag nemen we de draad van onze zangdagen weer op, nu de koren, 

onder bepaalde voorwaarden, mogen zingen. 

Iedereen die graag zingt is welkom. We richten onze aandacht op 

Gezangen en Psalmen voor de Veertigdagentijd, Deze begint op 

Aswoensdag 2 maart. 

Datum 12 februari 2022 

Tijd 10:00 – 14:30 uur. 

Plaats 
Parochiekerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, 

St. Anthoniusstraat 15, 2153 BA Nieuw-Vennep. 

Begeleiding Loek Seeboldt o.carm en Nico van Geijlswijk. 

Bijdrage € 9,00 inclusief lunch. 

Aanmelden bij Lano Jansen. lanothea@hotmail.com 06-20 12 77 62 

 

Laat mij dankbaar leven 

Gij hebt, o God, dit broze 

bestaan gewild, 

hebt boven ’t nameloze 

mij uitgetild, 

 

laat mij dan dankbaar leven 

de volle tijd, 

geborgen in de beven- 

de zekerheid, 

 

dat ik niet uit dit smal en 

onvast bestand 

van mijn bestaan zal vallen 

dan in uw hand. 

Ad den Besten 

 

  

mailto:loekseeboldt@hetnet.nl
mailto:lanothea@hotmail.com
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Karmelstroom 
Karmelstroom is een gelegenheid om onze 

verbondenheid met de Karmel Orde en haar 

spiritualiteit vorm te geven in de ontmoeting met 

elkaar. 

Na de viering van de Eucharistie is er soep en een broodje. Daarna een voordracht over een 

onderwerp, waarna, eventueel in groepjes, over het onderwerp wordt gesproken. De uitkomsten 

worden eventueel gezamenlijk gedeeld. 

 Badhoevedorp  

Datum Vrijdag 25 februari 2022.  

Tijd 17:30 tot 20:30 uur.  

Plaats Kerk van de HH. Engelbewaarders, Adelaarstraat 15 A,  1171 TM  Badhoevedorp. 

Thema Het thema van deze viering wordt nog bepaald. 

Voorganger Loek Seeboldt o.carm. 

Bijdrage Nader te bepalen. 

Aanmelden Uiterlijk twee weken te voren. 

bij Herman van Bemmelen. Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net 

 

 

Film en Spiritualiteit 

Zoals we gewend zijn, komen we in huiselijke kring in de kerk op het Westelijk 

Halfrond bij elkaar rond een film. We gaan na de film te hebben gezien met elkaar 

in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen. 

1 april 2022 

“Genesis” 

De film “Genesis”, waarin een oude Afrikaanse man vertelt over de oerknal, het ontstaan van de 

wereld en van het leven, 

22 april 2022 

“Human” 

De documentaire “Human”, met daarin een indrukwekkende kijk op de hedendaagse samenleving 

afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet. Naar aanleiding daarvan gaan we met elkaar in 

gesprek over onze geloofsbeleving en religieuze ervaring. 

Tijd 14:30 - 17:00 uur. 

Plaats 
Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen, 

Tuinkamer en ontmoetingsruimte. 

Begeleiding Gerard Westendorp o.carm. 

Bijdrage € 10,00 per film. 

Aanmelden Uiterlijk een week tevoren  

Bij Hans en Angela van Kessel h.en.a.vankessel@outlook.com 0297-34 06 82 

 

mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net
mailto:h.en.a.vankessel@outlook.com
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Regellezen 

De regel van de Karmel 

De Karmelregel is als een leefregel gegeven aan een groep 

kluizenaars op de berg Karmel, in de 13e eeuw. Later die eeuw is 

de Regel aangepast aan de nieuwe situatie van de karmelieten toen 

zij zich vestigden in Europa. 

Ondertussen zijn we zoveel eeuwen verder en nog altijd is de 

Karmelregel een leidraad, een leefvorm voor mensen overal ter 

wereld: voor mannen en vrouwen, voor kloosterlingen en voor hen 

die binnen hun eigen levensstaat karmelitaans willen leven. 

Het is een korte Regel, met een beetje goede wil past hij op twee 

A4. En er zit ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld, 

het moet ‘voegen’. En toch wijst die milde Regel een weg, gericht 

op de ‘omvorming in Christus’. 

Centrale thema’s in de regel zijn: ‘de plaats die je gegeven wordt’, 

‘het onderhouden van de stilte’, ‘iets van werk’ en ‘het aantrekken 

van de wapenrusting Gods’. 

Gekalligrafeerde Karmelregel 

door Arie Trum 

Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en 

te bespreken. 

De data van de bijeenkomsten worden aan de vaste deelnemers doorgegeven. 

Wie deel wil nemen aan deze activiteit wordt verzocht eerst contact op te nemen met:,  

Bij: 
Elise 

Vorstermans 
e.vorstermans@upcmail.nl 06 21 28 81 92 

Plaats 
Kerk van de Z. Titus Brandsma, 

Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen, Tuinkamer 

 

'Waardig ouder worden' 

 

Video-Samenkomst Karmel Twente  

Vrijdag 22 oktober 2021 

 

Op 22 oktober kwamen zo'n 40 deelnemers samen in de Elisakerk in Almelo. Na de viering met als 

thema: 'Waardig ouder worden', was daar een ontmoeting rond heerlijk kopje soep en broodjes, 

zoals wij dat ook kennen bij de vieringen van Karmelstroom. 

Daarna hield Marie José Dusseldorp op inspirerende wijze een inleiding over 'Zinvol ouder worden'. 

Van deze avond is een video gemaakt die u kunt bekijken via deze link:: 

https://www.youtube.com/watch?v=NTDUhSsu7t8  

Er komen nog een paar avonden en wel op vrijdagavond, 19 november en 17 december van 17.30u - 

20.30u in Zenderen. Of wij daarvan via youtube kennis van kunnen nemen weet ik niet, maar ik hou 

het in de gaten voor u. 

  

mailto:e.vorstermans@upcmail.nl
https://www.youtube.com/watch?v=NTDUhSsu7t8
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Gebed bij Allerheiligen 

Bidden wij met Franciscus 

Laten we alle overal, op iedere plaats, 

ieder uur en iedere tijd, dagelijks en voortdurend 

waarachtig en nederig geloven 

en in ons hart bewaren en beminnen, 

eren, aanbidden, dienen, 

prijzen en zegenen, 

verheerlijken en hoog verheffen, 

roemen en danken 

de allerhoogste en verheven, eeuwige God, 

drievuldig en één 

Vader, Zoon en Heilige Geest, 

Schepper van allen en Redder van allen. 

Amen. 

 

Angela Holleboom 

Abdis Sint Jozephberg, klooster van de 

Clarissen in Megen. 

 

 

Allerheiligen: feest voor stille en naamlozen 

Allerheiligen is het feest van die stille en naamlozen, 

die heengaan alsof zij nooit hadden bestaan, 

van wie geen legende vertelt en geen heldenboek 

van wereld- en kerkgeschiedenis verhaalt, 

het feest van hen die slechts door één 

God worden gekend, 

die hen heeft ingeschreven 

in het boek des Levens, 

dat het hart is van zijn eeuwige liefde. 

 

Karl Rahner SJ 

Gebed 

Almachtige God, Gij toont ons vandaag de 

verdiensten van al Uw heiligen. Wij bidden U: 

geef ons de moed om hen te volgen in de 

navolging van Uw Zoon. Schenk ons Uw 

barmhartigheid, zodat ook wij instrumenten 

worden van Uw liefde voor allen en ook waardig 

worden om ons te voegen bij deze ontelbare 

menigte die voor ons ten beste spreekt. Door 

Christus ons Heer. Amen. 

Gebed 

God op het woord van Uw Zoon dat Hij de 

verrijzenis is en het leven, komen wij bijeen. 

Wij herdenken al onze lieve doden. Wij bidden 

U: vermeerder ons geloof in Uw Zoon die van 

de doden is opgestaan en versterk ook onze 

hoop op de verrijzenis van Uw gelovigen. Dat 

wij allen gelijkvormig worden met hem in uw 

heerlijkheid. Door Christus onze Heer. Amen. 

 

 

vasthouden en loslaten 

Wij zijn geroepen om te leven, en ja, 

ook allemaal geroepen om te sterven. 

Ik zag jou en mijn vader gaan 

om mijn vriend vaarwel te zeggen. 

Ik zag hoe je mijn vaders hand nam 

- Hoe had het anders kunnen zijn? 

Het tedere vasthouden 

helpt ons los te laten. 

 

Want wanneer we onze broosheid ervaren, 

wat kunnen we anders doen dan antwoord geven? 

En elkaar de hand reiken 

en voelen wat ons samenbindt? 

Want wanneer we wat boven ons is raken 

en ook alle diepte onder ons, 

dan raken we aan de levensader van de liefde; 

Vasthoudend en los latend. 

Bovenstaande genomen uit:  Van Drie Engelen tot Driekoningen. 

 Bidden om betere tijden. Adveniat | Halewijn. 
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AGENDA, Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen 

 

Activiteit Tijd Plaats Adres Datum Blz. 

      

Oktober 2021      

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp PK 28-10-2021 1 

Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 29-10-2021 2 

November 2021      

55+     “met nieuwe ogen zien” 10:15 - 11:45 Aalsmeer PH 04-11-2021 3 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 04-11-2021 4 

Film en Spiritualiteit 13:00 - 16:00 Amstelveen K 06-11-2021 4 

Gespreksgroep Karmel 14:00-16:00 Badhoevedorp PB 09-11-2021 5 

Film en Spiritualiteit 13:00 - 16:00 Amstelveen K 13-11-2021 4 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 18-11-2021 4 

Gespreksgroep Karmel 14:00-16:00 Aalsmeer PH 25-11-2021 5 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp PK 25-11-2021 1 

Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 26-11-2021 2 

December 2021      

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 02-12-2021 4 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 16-12-2021 4 

Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 17-12-2021 2 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 23-12-2021 4 

Januari 2022      

Psalm lezen, Mystiek in de psalmen Ntb Ntb Ntb Ntb 5 

TITUS Leesgroep Ntb Ntb Ntb Ntb 6 

55+     “met nieuwe ogen zien” 10:15 - 11:45 Aalsmeer PH 06-01-2022 3 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 06-01-2022 4 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 20-01-2022 4 

Gespreksgroep Karmel 14:00-16:00 Aalsmeer PH 27-01-2022 5 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp PK 27-01-2022 1 

Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 28-01-2022 2 

Februari 2022      

55+     “met nieuwe ogen zien” 10:15 - 11:45 Aalsmeer PH 03-02-2022 3 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 03-02-2022 4 

Proef en zing mee 10:00 – 14:30 Nieuw Vennep PK 12-02-2022 6 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 17-02-2022 4 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp PK 24-02-2022 1 

Karmelstroom 17:30 - 20:30 Aalsmeer PH 25-02-2022 7 

Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 25-02-2022 2 

Maart 2022      

55+     “met nieuwe ogen zien” 10:15 - 11:45 Aalsmeer PH 03-03-2022 3 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 03-03-2022 4 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 17-03-2022 4 

Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 25-03-2022 2 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp PK 31-03-2022 1 
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Activiteit Tijd Plaats Adres Datum Blz. 

      

April 2022      

Film en Spiritualiteit 14:30 - 17:00 Amstelveen K 01-04-2022 7 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 03-04-2022 4 

55+     “met nieuwe ogen zien” 10:15 - 11:45 Aalsmeer PH 07-04-2022 3 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 17-04-2022 4 

Film en Spiritualiteit 14:30 - 17:00 Amstelveen K 22-04-2022 7 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp PK 28-04-2022 1 

Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 29-04-2022 2 

 

Uitleg afkortingen en adressen:  

Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG  Aalsmeer PH 

Zwarteweg 36, 1431 VM  Aalsmeer ZW 

Kerk Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen K 

Pastorie, Adelaarstraat 15 A, 1171 TM  Badhoevedorp PB 

Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, St. Anthoniusstraat 15, 2153 BA N’w-Vennep PK 

 


