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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp 

Maand december 2021 
 

 

23 november 2021 

 
 

Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

In de uitgave voor de maand november is een overzicht gegeven van vrijwel alle activiteiten die tot 

eind april 2022 zijn gepland. In deze uitgave beperkt dat tot de bijeenkomsten van eind november en 

december. De begeleiders van die bijeenkomsten gaan ervan uit dat die kunnen plaatsvinden met in 

achtneming van de huidige corona-maatregelen. Alleen de Taizévieringen gaan niet door, omdat daar 

niet aan die voorwaarden voldaan kan worden. 

U treft nadere informatie aan over de bijeenkomsten ‘Psalm lezen, Mystiek in de psalmen’ onder 

begeleiding van Kees Waaijman. 

Aandacht wordt gevraagd voor drie nieuw in 2022 te starten activiteiten: TITUS leesgroep, Rondom 

Titus Brandsma en ook Mattheus in Amstelveen zoals die Badhoevedorp plaatsvindt. Graag vernemen 

wij of u belangstelling daarvoor heeft, zodat wij de voorbereidingen daarvoor kunnen treffen. 

Natuurlijk besteden we aandacht aan de volgende stap in de heiligverklaring van Titus Brandsma. 

Door de regio Karmel Twente is een presentatie onder de titel ’Kunst als geestelijke oefening - 

geestelijke oefeningen als kunst’ op video opgenomen. U kunt deze video ook oproepen. 

Op dit moment stijgt de virusdruk tot ongewenste hoogte. Welke maatregelen er verder komen boven 

de nu bestaande en toch redelijk na te leven maatregelen moeten we afwachten. Welk effect dat op 

onze activiteiten zal hebben, moeten we afwachten. In ieder geval gaan we nu op naar Sinterklaas en 

de adventsperiode die uitmondt in Kerstmis. Hopelijk kunnen we van deze feestdagen genieten en mag 

het een betekenisvolle tijd van bezinning zijn op weg naar Kerstmis. Daarbij wensen wij u heel veel 

gezondheid toe en probeer ook zelf het zoveel mogelijk plezierige tijd te maken. 

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. 

  

mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net
mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net
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Karmelgebed voor 27 november 2021 

 

 

 

Heiligverklaring Titus Brandsma weer een stap dichterbij 

Op 9 november 2021 hebben de kardinalen en bisschoppen, die lid zijn van 

de Congregatie voor de Heiligverklaringen, in hun gewone vergadering een 

positief besluit genomen over de heiligverklaring van Titus Brandsma. De 

prefect van de congregatie, kardinaal Marcello Semeraro, zal spoedig de 

conclusies ter goedkeuring voorleggen aan de Paus. Als de Paus de 

conclusies bevestigt, zal hij de consistorie bij elkaar roepen waarin hij de 

heiligverklaring aankondigt. 

De Nederlandse Provincie van de Karmelieten is dankbaar voor de positieve 

resultaten die tot nog toe zijn bereikt. Ze hoopt dat de aankondiging van de 

heiligverklaring van Titus Brandsma spoedig zal plaatsvinden en dat het 

leven en de spiritualiteit van Titus velen zal inspireren. 

11 november 2021 

Als de betrokkenen bij de organisatie van activiteiten binnen de Karmel elkaar ontmoeten, dan gaat het  

gesprek over wanneer komt die afkondiging, wanneer gaat het dan plaatsvinden in Rome, wat gaat er 

georganiseerd worden en wat komt daar dan allemaal bij kijken. Duidelijk is dat niemand nog de 

eerste paar vragen kan beantwoorden en verder worden er ideeën en wensen uitgesproken.  
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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. 

 

 

Mattheus in Badhoevedorp en Amstelveen 

Vanaf donderdag 30 september zijn we in Badhoevedorp een beetje 

zorgvuldig Mattheüs gaan lezen. Dat in 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. 

 

 Badhoevedorp Amstelveen 

Datum donderdag 2, 16 en 23 december In 2022 

Tijd 14:00 - 16:00 uur 14:00 - 16:00 uur 

Plaats 

Parochiekerk HH. Engelbewaarders, 

Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE  

Badhoevedorp 

Kerk van de Z. Titus Brandsma, 

Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  

Amstelveen 

Begeleiding Jan Engelen 

Bijdrage Vrijwillige bijdrage. 

Aanmelden bij Jan Engelen jnngln@gmail.com 

 

mailto:jnngln@gmail.com
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Gespreksgroep Karmel 

Deze al 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 8 december 

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 via Zoom worden voortgezet. Dat zal plaatsvinden op zaterdagen en zullen ongeveer 2 

uur duren. Er wordt uitgegaan van 4 bijeenkomsten waarvan de data in de loop van december worden 

vastgesteld. 

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


5 

 

 

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 Badhoevedorp 

Begeleiding Loek Seeboldt o.carm 

Bijdrage vrijwillig 

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

 

 

Rondom Titus Brandsma 

Heilig in het alledaagse leven 

Wat is heiligheid? Wat denken wij bij deze woorden? Is het alleen iets 

voor heel uitzonderlijke mensen? Wat kunnen we daarover van Titus 

Brandsma leren? Mensen hebben hem niet als heilig ervaren omdat hij in 

Dachau gestorven is, maar hoe hij geleefd heeft, tot in Dachau aan toe. Er 

zijn veel getuigenissen van mensen hoe ze hem ervaren hebben, in alle 

aspecten van het leven. 

Datum 11 maart 2022 

Tijd 14:00 - 16:00 uur 

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

Begeleiding Hettie Berflo o.carm 

Bijdrage € 10,00 

Aanmelden Uiterlijk een week tevoren 

Bij Herman van Bemmelen Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net 0297-565888 

Kiezen voor het licht 

Mensen die de vreugde van God hebben leren kennen, ontkennen de duisternis niet, maar kiezen 

ervoor om niet in die duisternis te leven. Zij verkondigen dat het licht in de duisternis schijnt en dat dat 

licht meer te vertrouwen is dan de duisternis. Zij stellen dat een klein beetje licht veel duisternis kan 

verdrijven. Zij wijzen elkaar op de vonken van licht die hier en daar te zien zijn. Zij herinneren elkaar 

eraan dat die kleine lichtpuntjes de verborgen maar werkelijke aanwezigheid van God openbaren. Zij 

ontdekken dat er Mensen zijn die elkaars wonden helen, elkaars beledigingen vergeven, bezittingen 

delen, gemeenschappen stichten, dankbaar zijn voor de talenten van anderen. Zij leven in de 

voortdurende verwachting van de volle openbaring van Gods heerlijkheid. 

Henri Nouwen, Eindelijk thuis. 

 

mailto:loekseeboldt@hetnet.nl
mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net


6 

 

 

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 

 

 

’Kunst als geestelijke oefening - geestelijke oefeningen als kunst’ 

 

Door de regio Karmel Twente was voor 19 november een 

bijeenkomst gepland onder deze titel. De bijeenkomst is niet 

doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. Heel aardig is dat de 

lezing wel ins doorgegaan en dat daar een video van gemaakt is die 

u ook kunt zien. De begeleidende informatie: 

Kunstenaars worden geraakt door de grote vragen van hun tijd en 

geven dat beeldend vorm. 

Het vraagt oefening om kunst te verstaan. Opent kunst ook een deur 

naar je geestelijk leven? En werkt het ook andersom? 

De video- opname gemaakt met een inleiding van Herman Scholte Albers en vooraf een korte 

viering opgenomen is te vinden op: 

https://www.youtube.com/watch?v=UEcxeWQO3As  

Met dank aan de regio Karmel Twente. 

 

mailto:e.vorstermans@upcmail.nl
https://www.youtube.com/watch?v=UEcxeWQO3As
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AGENDA, Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen 

Activiteit Tijd Plaats Adres Datum Blz. 

November 2021      

Gespreksgroep Karmel 14:00-16:00 Aalsmeer PH 25-11-2021 4 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp PK 25-11-2021 2 

December 2021      

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 02-12-2021 3 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 16-12-2021 3 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 23-12-2021 3 

 

Uitleg afkortingen en adressen:  

Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG  Aalsmeer PH 

Pastorie, Adelaarstraat 15 A, 1171 TM  Badhoevedorp PB 

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

 


