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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp 

Maand maart 2022 
 

 

 

18 februari 2022 

 

 
Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

Dit keer een Karmel berichten vol met activiteiten waaraan u mee kunt doen. Wij hopen dat er weer 

voor ieder wat is. In ieder geval voor volgende week 23 februari een vesperviering op de geboortedag 

van Titus Brandsma en dat nu de aankondiging van de heiligverklaring steeds dichterbij komt. 

Met vriendelijke groet, 

Herman van Bemmelen 

Vesper op geboortedag Titus Brandsma 
Op woensdagmiddag 23 februari om 16.00 zal er een 

vesperdienst gehouden worden in de Titus 

Brandsmakerk Amstelveen op de geboortedag van 

Titus Brandsma. 

Iedereen is van harte welkom. 

Laten we hopen dat het dan net zo zonnig is als op de 

foto hiernaast en dat het een mooi toekomst inluidt. 

Misschien is deze vesperdienst een mooi voorproefje op de eucharistieviering van Karmelstroom in juli. 

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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De Orde van de Karmelieten heeft 

een logo ontworpen dat gebruikt kan 

worden voor briefpapier, publicaties, 

krantenartikelen met betrekking tot 

de heilige Titus Brandsma O.Carm. 

Het is een mooi logo geworden. 

Heel duidelijk wordt verwezen naar 

zijn journalistieke werkzaamheden: 

het apostolaat van het geschreven 

woord. Zie de stapel kranten op de 

achtergrond. 

Karmelgebed voor 28 februari 2022 

 
Leven in Gods tegenwoordigheid 

God is ons zo nabij. 

Al wat bestaat, 

bestaat onder zijn werking, 

dus onder zijn tegenwoordigheid. 

Waar Hij vooral door zijn genade 

zo bij ons is 

en in ons werkt 

en in ons leeft, 

daar moeten wij meer met Hem medeleven 

en van onze voorvaderen de innigheid leren, 

waarmede zij met Hem 

allervertrouwelijkst omgingen, 

tot Hem spraken 

en naar Hem luisterden. 

Het leven krijgt dan een ander aanzien. 

Titus, Fragmenten 
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Na een ingewikkelde coronatijd die achter ons ligt is het goed om elkaar weer te ontmoeten. 

“Er gloort licht aan het eind van de tunnel” 

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. 

Datum (vrijdag) 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 

Heiligen 

Heiligen zijn niet heilig omdat hun heiligheid hem bewonderenswaardiger maakt in de ogen van 

anderen, maar omdat de gave van heiligheid hen in staat stelt om alle anderen te bewonderen. Hun 

heiligheid schenkt hun een zuiverheid van mededogen die zelfs in de meest afschuwelijke misdadigers 

iets goeds kan ontdekken. 

Thomas Merton 

  

mailto:w.ernst@karmel.nl
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55+     “met nieuwe ogen zien” 

 

We zijn weer gestart 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: 

De rol die Maria als bijzondere persoon is en altijd zal hebben binnen het christendom en de 

katholieke traditie. Maria als moeder van Jezus en ook van ons. Ze verwijst telkens door naar God. 

En daarmee is ze beeld geworden van de Kerk als geheel. 

Haar verering kent een lange geschiedenis. Maria wordt in de eerste eeuwen van het christendom 

ook al bijzonder vereerd en staat niet los van de bijbel maar heeft vooral haar wortels in de praktijk 

van het christendom. 

Inleider en begeleider is drs. Eugène L.M. Brussee 

Diaken/pastor van de Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel en van daaruit werkzaam voor de 

gehele parochie Amstelland. Was o.a. werkzaam als diaken van de St. Nicolaasbasiliek in 

Amsterdam. Door zijn verkondiging in de door de RKK op de televisie uitgezonden 

eucharistievieringen vanuit deze basiliek is hij  een landelijk bekend figuur. 

De bijeenkomst begint door omstandigheden op een ongewoon tijdstip van 15.00 uur tot 16.30 uur. 

Het wordt vast een inspirerende middag. Iedereen is welkom. 

Namens werkgroep 55+ 

Br. Wim Ernst, Hettie Pecht en Annie Marien 

Datum Donderdag 3 maart 2022 7 april 2022 

Tijd 15:00 tot 16:30 uur 10:15 tot 11:30 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 

Mattheus in Badhoevedorp 

 

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 3 en 17 maart 2022 7 en 21 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  

mailto:w.ernst@karmel.nl
mailto:jnngln@gmail.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 (Kok Boekencentrum 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 24 februari 2022 16 maart 2022  

  20 april 2022 

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  of  0297 – 34 73 31 

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:blpieterse@quicknet.nl
mailto:loekseeboldt@hetnet.nl
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 ‘onder-

houden 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 

Psalm lezen, Mystiek in de psalmen 

 

Onder leiding van Kees Waaijman lezen we de psalm en zoeken 

naar haar mystieke betekenis. 

Wanneer u zich aanmeldt, via e-mail: titusbrandsma@karmel.nl, 

wordt een aantal dagen voor de bijeenkomst de Zoomlink 

toegestuurd. 

Inloggen vanaf 10.00 uur. Aanvang: 10.15 uur. Einde om 12:00 

uur. 

Halverwege is een pauze van ca. 10 minuten. 

Aanmelden: 

Stuur een mail naar titusbrandsma@karmel.nl en daarna ontvangt 

u een zoomlink waarmee u kunt deelnemen.. 

 Datum Psalm 

 26 februari 2022 48 Wij evenen, Machtige, jouw gunst (ps. 48,10) 

 26 maart 2022 62 Enkel bij de Machtige verstil, mijn ziel (ps. 62,6) 

 7 mei 2022 80 Doe lichten jouw gelaat en wij zijn bevrijd (ps. 80,4) 

 Bijdrage € 5,00 per keer  

  

mailto:e.vorstermans@upcmail.nl
mailto:titusbrandsma@karmel.nl


7 

 

Signalen van spiritualiteit 

 

Omdat bij een vorige online bijeenkomst ook enkele deelnemers waren, 

die ver van Nijmegen wonen, heeft ‘Nijmegen’ besloten om ook de 

volgende bijeenkomsten online te doen. 

U krijgt na betaling de Zoomlink toegestuurd. De bijdrage is € 5,00 per 

keer. Zie voor verdere informatie: Maria in het Licht - Signalen van 

spiritualiteit - Titus Brandsma Memorial 

Datum 24 januari 2022 7 februari 2022 

Onderwerp Maria, moeder van de armen Maria, moeder van God 

Begeleiding Marieke Rijpkema Inigo Bocken 

Tijd 20:00 uur 20:00 uur 

Aanmelden bij titusbrandsma@karmel.nl  

Heiligheid in het gewone van alledag 

 

Aanbod uit Twente. 

De taakgroep Samenkomsten Karmel Twente heeft weer een nieuwe video 

gemaakt. Ook die is voor ons beschikbaar. Zij schrijven daarover: 

Het is het jaar waarin wij de spoedige heiligverklaring verwachten van Titus 

Brandsma. Wat betekent heiligheid in onze dagen? De taakgroep 

Samenkomsten heeft ervoor gekozen het thema  ‘heiligheid in het gewone 

van alledag’ als een rode draad terug te laten komen in de komende 

samenkomsten. 

De video begint met een korte gebedsviering rond psalm 15 en een 

Schriftlezing uit Leviticus 19. Beide teksten roepen op tot heiligheid 

vanwege God die heilig is. 

Daarna volgen drie persoonlijke meditaties van Els Bos, Herre Roorda en Margreet Meijer over wat 

‘heilig’ voor hen betekent. 

Klik voor de video op: https://www.youtube.com/watch?v=CDh1oY6ZoUA  

Voor wie de video op de televisie kan kijken via youtube zoeken op: p(spatie)snijders 

Wilt u reageren op deze video met vragen of suggesties, dan kan dat email: karmeltwente@karmel.nl  

Vrede en Vredelievendheid 

Als wij de feiten goed bezien, 

dan moeten we tot de erkenning komen, 

dat we allen, 

in en door de maatschappij, 

waarin wij leven 

de oorlog hebben bevorderd 

en zo schuldig aan haar staan. 

Onze liefde tot de vrede 

was nog niet de ware welgeordende liefde. 

Wat had onze liefde tot de vrede beter, 

volmaakter, werkdadiger 

kunnen zijn geweest.  

En als werkelijk de mensen 

meer oprecht en naar juister inzicht 

de vrede hadden liefgehad, 

niet met woorden, maar inderdaad, 

zou het er met de kansen op oorlog 

dan toch niet enigszins anders uitzien? 

 

Deel uit de rede van Titus Brandsma gehouden 

te Deventer, Bergkerk 11 november 1931 

De hele rede is te lezen op  

Vrede en vredelievendheid – Writings of Titus 

Brandsma (titusbrandsmateksten.nl) 

https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/maria-in-het-licht/2022-01-31/
https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/maria-in-het-licht/2022-01-31/
https://www.youtube.com/watch?v=CDh1oY6ZoUA
mailto:karmeltwente@karmel.nl
https://titusbrandsmateksten.nl/vrede-en-vredelievendheid/
https://titusbrandsmateksten.nl/vrede-en-vredelievendheid/
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In gesprek over de geestelijke weg 

 

Aanbod uit Boxmeer 

Karmelkring Boxmeer,  Centrum voor Spiritualiteit en het Titus Brandsma 

Instituut zijn voornemens aan te bieden in Boxmeer de cursus ‘In gesprek 

over de geestelijke weg’. De cursus is ook bestemd voor niet Karmel-

geïnteresseerden, voor mensen die in brede zin geïnteresseerd zijn in de 

geestelijke weg. Het is dus geen specifieke Karmelcursus. Dus ook 

betrokkenen uit onze regio kunnen deelnemen. Het aanbod is onder 

voorbehoud i.v.m. corona maatregelen. Geïnteresseerden moeten zich 

aanmelden bij het Titus Brandsma Instituut, zoals hierna is vermeld. 

In gesprek over de geestelijke weg 

Heb je - misschien tot je eigen verwondering -  je eerste stappen op de geestelijke weg gezet? Ben je 

jouw weg al zoekende meer aan het ontdekken? Dan biedt de cursus ‘In gesprek over de geestelijke 

weg’ jou de mogelijkheid je zoektocht nog bewuster voort te zetten. 

In deze cursus, met ruime aandacht voor gesprek en ontmoeting, leer je ervaringen op je geestelijke 

weg te verwoorden en kun je gaan zien hoe het ritme van de geestelijke weg aanwezig is in jouw 

leven. De uitwisseling met andere cursisten geeft je de kans om nieuwe ontdekkingen te doen en helpt 

je verder gaan.  

In elk van de acht bijeenkomsten onderzoeken we een thema. 

De glans van het gewone / Tot in de kern geraakt / Doorbraakervaringen / Crisis als kans / Geloof-

geloven / Weerstanden / Beproevingen / Groeien naar je diepste zelf. 

Het Titus Brandsma Instituut organiseert samen met Karmelkring deze cursus. 

Begeleiding:  Greetje Feenstra en Corrie van Baal o.carm. 

Data: 25 februari 2022 informatiebijeenkomst, daarna op: 

 11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6 en 20 mei, 3 en 17 juni. 

 U geeft zich na de informatiebijeenkomst definitief op voor  

 de hele cursus, dit omdat met een vaste groep gewerkt wordt. 

Plaats: Kerkpad 1, Boxmeer 

Tijd: 11.30 tot 15.00 uur (voor lunch zelf brood meebrengen) 

Kosten: € 150,00 

Aanmelden voor informatiebijeenkomst 25 februari bij: Ria.Heerema@titusbrandsmainstituut.nl  

Definitief aanmelden na bijeenkomst 25 februari via de website van www.titusbrandsmainstituut.nl  

Met elkaar in God verenigd 

Wij leven veel te veel ons eigen leven 

en denken er veel te weinig aan 

hoe wij door God met elkaar 

en allen tezamen met Hem 

verenigd zijn. 

Wij moeten ons door niemand 

in liefde laten overtreffen. 

Wij moeten er steeds op uit zijn 

onze medemens te helpen. 

Onze tegenwoordigheid, waar dan ook, 

moet voor de mensen een lust, 

een feest, een troost zijn. 

Aantekeningen Titus 

Kniel neer 

Kniel neer voor het Gelaat van God in je broeder 

Ben ik de hoeder van mijn broeder? 

Ik ken hem toch niet. 

Ik heb geen contact met hem… 

Ja, je bent de hoeder van je broeder. 

Schep contact. 

Niet vragen. 

Niet omzien. 

Niet oordelen. 

Gewoon helpen. 

 

 

Titus Brandsma uit 1935 (Heldhaftigheid) 

mailto:Ria.Heerema@titusbrandsmainstituut.nl
http://www.titusbrandsmainstituut.nl/
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Overwegingen over ‘Tijd en Eeuwigheid’ 

 

Aanbod uit Oss 

Door het Centrum voor Spiritualiteit Oss ontvingen wij voor u 

een uitnodiging om deel te nemen aan bijeenkomsten onder de 

titel Overwegingen over ‘Tijd en Eeuwigheid’. Ook uit onze 

kring kan daaraan worden deelgenomen. Wij hebben dit aanbod 

eerder opgenomen in ons extra bericht van december 2021, maar 

herhalen dat graag hier nog eens. 

Het zijn overwegingen bij teksten uit de mystieke traditie, vanaf 

de Griekse filosofen en de kerkvaders (Augustinus e.a.), tot aan 

Meister Eckhard, die via internet te volgen zijn en wel op: 

Zaterdagmiddagen van 16:30 tot 17:00 uur (maximaal 17:10 uur), eens per twee weken en te beginnen 

vanaf 19 februari 2022. 

Aanmelden bij: Leon Teubner, leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl . Dan ontvangt u de te 

overwegen tekst en een link waarmee u, door op deze te klikken, kunt aansluiten. Er zijn geen kosten 

aan verbonden. 

De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten 

 

Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De 

retraite gaat op Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op 

Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er 

zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven 

door Myriam Van den Eynde. 

Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van de zoekende mens, 

geeft Jezus een ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het 

zien.’ Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, 

leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je 

tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd. 

Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, 

op weg naar Pasen.” 

Hoe deelnemen?  

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. 

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve 

vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de 

Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. 

Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een 

geleide meditatie via ZOOM. 

Een productie van ignatiaansbidden.org 

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. 

Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich 

meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 

  

mailto:leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl
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Agenda 
Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen en Badhoevedorp 

Activiteit Tijd Plaats Adres Datum Blz. 

Februari 2022      

Overwegingen over ‘Tijd en Eeuwigheid’ 16:30 - 17:00 Online O 19-02-2022 9 

Vesper op geboortedag Titus Brandsma 16:00 Amstelveen  K 23-02-2022 1 

Gespreksgroep Karmel 14:00-16:00 Aalsmeer PH 24-02-2022 5 

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

Signalen van spiritualiteit 20:00 Online O 24-02-2022 7 

In gesprek over de geestelijke weg. Start 11:30 - 15:00 Boxmeer KB 25-02-2022 8 

Psalm lezen, Mystiek in de psalmen 10:15 - 12:15 Online O 26-02-2022 6 

Maart 2022      

40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten Start Online O 02-03-2022 9 

55+     “met nieuwe ogen zien” 10:15 - 11:45 Aalsmeer PH 03-03-2022 4 

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

Overwegingen over ‘Tijd en Eeuwigheid’ 16:30 - 17:00 Online O 05-03-2022 9 

Gespreksgroep Karmel 14:00-16:00 Badhoevedorp PB 16-03-2022 5 

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

Overwegingen over ‘Tijd en Eeuwigheid’ 16:30 - 17:00 Online O 19-03-2022 9 

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

Psalm lezen, Mystiek in de psalmen 10:15 - 12:15 Online O 26-03-2022 6 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp PK 31-03-2022 1 

April 2022      

Film en Spiritualiteit 14:30 - 17:00 Amstelveen K 01-04-2022 5 

Overwegingen over ‘Tijd en Eeuwigheid’ 16:30 - 17:00 Online O 02-04-2022 9 

55+     “met nieuwe ogen zien” 10:15 - 11:45 Aalsmeer PH 07-04-2022 4 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 07-04-2022 4 

Overwegingen over ‘Tijd en Eeuwigheid’ 16:30 - 17:00 Online O 16-04-2022 9 

Gespreksgroep Karmel 14:00-16:00 Badhoevedorp PB 20-04-2022 5 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 21-04-2022 4 

Film en Spiritualiteit 14:30 - 17:00 Amstelveen K 22-04-2022 5 

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

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

Overwegingen over ‘Tijd en Eeuwigheid’ 16:30 - 17:00 Online O 30-04-2022 9 

Mei 2022      

Psalm lezen, Mystiek in de psalmen 10:15 - 12:15 Online O 07-05-2022 6 

 

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 

Online met Nijmegen O 

 


