Karmel berichten
Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp
19 april 2022
Maria, Onze Lieve Vrouw
van de berg Karmel

Zalige Titus Brandsma

Beste mensen,
Na de voor onze geloofsgemeenschap belangrijke dagen in de Goede Week, die hebben geleid tot de
opstanding van de Heer op Pasen, zijn we nu in de hoopvolle Paastijd gekomen, die leidt naar
Hemelvaart en Pinksteren. Altijd al een beloftevolle periode. Niet in het minst omdat de natuur om ons
heen weer in volle bloei komt en wij van die pracht mogen genieten. Dat geeft aan dat na een winterse
periode het allemaal weer goed komt. Die laatste woorden hoor je de laatste tijd wel meer, ook uit
monden van hen die door oorlog en geweld zo ongelooflijk getroffen worden. Laten we op voorspraak
van Titus Brandsma voor hen blijven bidden om vrede en een goede toekomst. Daarvoor zijn enkele
gebeden in deze berichten opgenomen.
De komende heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei heeft op veel plaatsen tot allerlei acties
geleid. Voor onze regio mogen we ons gelukkig prijzen, dat in dit voorjaar Hettie Berflo (26 april) en
Anne-Marie Bos (10 juni) naar hier willen komen en willen vertellen over Titus Brandsma en wat hij
kan betekenen voor ons in deze tijd. In het najaar zal ook Sanny Bruins komen. Wij doen dit samen
met de parochie van de H. Titus Brandsma in Amstelveen.
Weet u van allen van harte uitgenodigd! Aanmelden is niet nodig!
De Denktank van de Karmelparochie in Aalsmeer is erin geslaagd om Peter Vermaat uit te nodigen
voor twee voorstellingen onder de titel ‘Titus, held of heilige?’. Vanuit verschillende geledingen in
Friesland, binnen de orde van de Karmelieten en uit het onderwijs hebben lovende verhalen ons
bereikt. Dus zeer zeker de moeite waard; komt allen.
Verder treft u nadere informatie aan over enkele bekende bijeenkomsten. Er is nu twee keer door
enkelen uit onze regio deelgenomen aan de onlinebijeenkomsten van Mystiek in de psalmen. Hoewel
fysiek natuurlijk de voorkeur heeft, blijken deze bijeenkomsten toch heel aantrekkelijk. Dus zij die
voorheen wel kwamen, maar nog niet aan een onlinebijeenkomsten hebben deelgenomen, probeer het
eens.
Wij wensen u een prachtig voorjaar toe.
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
Karmelaaamba@gmail.com
Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en
vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888.
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Gebed
God van vrede en gerechtigheid.
U opent ons hart voor de liefde
en de vreugde van het Evangelie,
zelfs te midden van alle haat
en vernedering van onze broeders en zusters.
Maak ons tot Uw getuigen in de wereld van vandaag,
zodat wij evenals de heilige Titus Brandsma
met mildheid kunnen zien
door de verschikkingen van onmenselijkheid heen
tot in Uw heiligheid,
die ook straalt doorheen
de martelaren van alle tijden.
Amen

Activiteiten rond heiligverklaring Titus Brandsma
In onze eigen regio
Onderstaande wordt op 26 april en 10 juni 2022 georganiseerd door de Parochie van de Heilige Titus
Brandsma in Amstelveen in samenwerking met ons. Weet u allen van harte uitgenodigd.

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

26 april 2022

Tijd
Plaats

19:30 - 21:30 uur
Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1,
1183 HN Amstelveen
Begeleiding Hettie Berflo o.carm
Hettie Berflo o.carm
Als beheerder van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen heeft
zij Titus Brandsma goed leren kennen door de verhalen van mensen
die hem bij leven hebben gekend. Vervolgens nam dat toe door het
bestuurswerk binnen de Karmel en als Voorzitter van de Stichting
Vrienden van Titus Brandsma. Titus is een vertrouwde vriend voor
haar geworden.
Jarenlang begeleidt zij bezinningsbijeenkomsten binnen en buiten de
Karmel en bezinningsweken in het Vormingshuis Boxmeer.
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Titus Brandsma: getuige van God
“Kan ik het helpen, dat God in alles van zichzelf getuigt?” Dit was
het antwoord van Titus Brandsma (1881-1942), toen studenten
klaagden dat hij in al zijn filosofiecolleges over God sprak. Het tekent
de verrassend heldere kijk van Titus Brandsma op God als Schepper
en Instandhouder van alle leven. In heel de schepping, in al wat is, in
licht, schaduw en duisternis, legt God getuigenis af van zichzelf.
Voor Titus Brandsma was dit niet alleen de kern van zijn mystieke
theologie maar ook de basis van zijn maatschappelijk engagement.
Hij was op maatschappelijk terrein zeer actief, met als speerpunten
onderwijs en journalistiek. Hij analyseerde de sociale en politieke
situatie van zijn tijd op het niveau van levensbeschouwing. Hij
probeerde zijn kennis en inzichten voor een breed publiek
toegankelijk te maken, om hen de kans te geven om zelf een
afgewogen, goed gefundeerde, mening te vormen en
dienovereenkomstig te handelen.
In hoeverre zijn getuigenis van God hem eigen was, blijkt uit de
getuigenissen die er zijn van het laatste half jaar van zijn leven, de tijd
dat hij gevangen zat, tot aan zijn dood in concentratiekamp Dachau.

Datum

10 juni 2022

Tijd
Plaats

19:30 - 21:30 uur
Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1,
1183 HN Amstelveen
Begeleiding Anne-Marie Bos o.carm

Anne-Marie Bos is zuster karmeliet en wetenschappelijk medewerker
van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Een belangrijk
onderdeel van haar werk is het toegankelijk maken van de geschriften
van Titus Brandsma. Zie daarvoor: titusbrandsmateksten.nl
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Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’
Naar aanleiding van de heiligverklaring op 15 mei a.s. van Titus Brandsma organiseert de Denktank
van de Karmelparochie in Aalsmeer bovengenoemde voorstelling.
Op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 2022 zal Peter Vermaat, dichter-verteller,
poppenspeler-theatermaker, zijn voorstelling spelen: Titus, held of heilige? Een theatrale en poëtische
vertelling over het leven van Titus Brandsma gevisualiseerd door karakteristieke poppen en objecten.
Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na
2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In een
avondvullende theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het
levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward),
werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een
kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een
praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde
die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar
is inspirerend tot op de dag van vandaag.
Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie van
de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam
Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd
uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus
Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen
te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in
Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een voorstelling
van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.
Datum (vrijdag resp. zaterdag)

23 september 2022

Tijd

20:00 uur

Plaats

Karmelkerk
Stommeerweg 13
1431 ES Aalsmeer

Bijdrage

€ 10,00

24 september 2022

Bestellen als volgt:
Betalen op naam van

RK Kerkbest vd Par. OLV vd Berg Carmel

Bankrekening

NL03INGB0000937083

Onder vermelding van

de gewenste datum, uw naam, straat, postcode en huisnummer
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Activiteiten rond heiligverklaring Titus Brandsma
23 april

Op zaterdagavond in theater ‘de Boerderij’ in Huizen: een theaterstuk met
muziek en zang, zie https://www.spant.org/voorstellingen/titus-laatste-reis/

26 april

Rondom Titus Brandsma. Hettie Berflo o.carm spreekt over het Heilig in het
alledaagse leven in de Kerk van de H. Titus Brandsma in Amstelveen. Zie
bladzijde 2

Vanaf 13 mei

Begin van het vertrek van de vier georganiseerde reizen naar Rome om de
heiligverklaring van Titus Brandsma in Rome mee te maken.
Zie: Rome - Titus Brandsma - Huis voor de Pelgrim

15 mei

Heiligverklaring van Titus Brandsma in Rome. De uitzending op TV wordt
verzorgd door KRO-NCRV en begint om 9:30 uur. De viering begint om
10:00 uur. Waarschijnlijk begint de viering met om 10:00 uur eerst de
heiligverklaringen en ongeveer een uur later is dan de eucharistieviering.

15 mei

Vieringen in de diverse parochiekerken rond de heiligverklaring van Titus
Brandsma, In Amstelveen wordt na de viering een gezamenlijke feestelijke
bijeenkomst gehouden.

22 mei

Om 16:00 uur wordt een nationale dankviering gehouden in de SintJanskathedraal in ’s-Hertogenbosch

10 juni

Anne-Marie Bos o.carm laat ons zien en beleven hoe Titus Brandsma een
getuige van God was. Zie bladzijde 3.

18 juni

Op deze zaterdag zal in het Titus Brandsma Memorial (Stijn Buysstraat 11,
6512 CJ, Nijmegen) een feestelijke ‘Vriendendag’ gehouden zal worden
georganiseerd door De Stichting Vrienden van Titus Brandsma. Zie de
Vriendenkrant van maart 2022. Nadere invulling van het programma wordt
later bekend gemaakt.

26 juli

Dagtrip naar het Titus Brandsma Museum in Bolsward georganiseerd door de
H. Titus Brandsmaparochie in Amstelveen.

27 juli

Om 12:30 uur inzegening van het Titusbeeld door Prior Provinciaal Huub
Welzen in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch

september

Lezing door Sanny Bruins in Amstelveen, informatie volgt later.

23 en 24
september

Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’ Voorstelling in de Karmelkerk in
Aalsmeer. Zie bladzijde 4.

6 november

Jaarlijkse Titus Brandsmafeest in H. Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond
1, 1183 HN Amstelveen

Op verschillende plaatsen in het land vinden activiteiten plaats met lezingen en voorstellingen. Peter
Vermaat is met zijn voorstelling over Titus Brandsma in diverse plaatsen in het land te zien.
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Publicaties rond heiligverklaring Titus Brandsma:
Op YouTube is een verhaal over Titus Brandsma te beluisteren vertelt door Huub Welsen, de Priorprovinciaal van de Karmelieten en Hettie Berflo o.carm.
Titus Brandsma is een grote inspiratie - YouTube
Vanaf 29 maart wordt door de bisdommen en de Karmel Orde een speciaal
publieksmagazine “Titus Brandsma. Heilige van de Lage Landen” verspreid
naar parochies en kloostergemeenschappen.
Overige geïnteresseerden kunnen het blad tegen verzendkosten aanvragen bij
het bisdom Den Bosch (communicatie@bisdomdenbosch.nl ) of het bisdom
Groningen-Leeuwarden (l.winter@bisdomgl.nl ).
De digitale uitgave is ook op onderstaande link naar De stichting Vrienden van
Titus Brandsma te lezen.

De stichting Vrienden van Titus Brandsma heeft naast al bestaand materiaal verschillende nieuwe
uitgaven. Zie Stichting Vrienden van Titus Brandsma (titusbrandsmavrienden.nl)

Tituswandeling
In het voetspoor van Titus Brandsma
In 2005 heeft de Nijmeegse bevolking Titus Brandsma gekozen tot
de ‘grootste Nijmegenaar aller tijden’. Titus Brandsma behoorde in
1923 tot de oprichters van de Katholieke Universiteit. In de jaren
’30 van de vorige eeuw heeft hij in zijn colleges gewaarschuwd
tegen de gevaren van het opkomend nationaalsocialisme. In januari
1942 is gearresteerd en via Kamp Amersfoort naar het concentratiekamp in Dachau overgebracht. Daar stierf hij op 26 juli 1942.
In het Titus Brandsma Memorial (TBM) aan het Keizer Karelplein
(Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ, Nijmegen) wordt zijn gedachtenis levend gehouden.
Om nader kennis te maken met zijn gedachtengoed organiseert het TBM een rondwandeling langs
plaatsen die in het leven van Titus Brandsma van betekenis zijn geweest.
De start is op het kerkplein, bij de WereldVredesVlam
Dag

Datum

Starttijd

woensdag
18 mei
13.00 uur
zaterdag
21 mei
10.00 uur
zaterdag
4 juni
10.00 uur
woensdag
22 juni
13.00 uur
woensdag
27 juli
13.00 uur
woensdag
3 augustus
13.00 uur
zaterdag
20 augustus
10.00 uur
Graag vooraf aanmelden via: titusbrandsma@karmel.nl
Studentenwebsite Vox heeft een korte impressie van de wandeling gemaakt, die is te zien op:
https://www.voxweb.nl/nieuws/van-woonhuis-tot-karmelklooster-dit-is-het-nijmegen-van-titusbrandsma.
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Wat kan Titus Brandsma betekenen voor onze tijd?
(Voordracht van Kees Waaijman in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, 20 september 2014)
Uit het rijke leven van Titus Brandsma zijn vier aandachtsvelden te destilleren:
1. zijn ijveren voor de vrede
2. zijn liefde voor het milieu
3. zijn inzet voor het onderwijs
4. zijn onbuigzaam vasthouden aan gelijkwaardigheid
De vraag die ons daarbij bezig houdt is: waar komt zijn onvermoeibare inzet uit voort? Uit alles blijkt
dat het antwoord hierop moet zijn: uit zijn Godsbesef, getoetst in zijn lijden en dood. Daarmee wordt
Titus een bloedgetuige en heeft hij een onuitwisbare betekenis voor de toekomst.
Zijn ijveren voor de vrede
Wat Titus in 1931 schreef, zou nu geschreven kunnen zijn:
‘Het is of de mensheid met blindheid is geslagen. Het is ons droef te moede, als wij, nog pas getuige
van het wrede, dierlijk wrede schouwspel van de wereldoorlog, de volkeren zich opnieuw en
vreselijker zien wapenen, alsof zij niets hebben geleerd. Maar het is merkwaardig, hoe door alle
eeuwen heen telkens vredesherauten zijn opgestaan, vredestichters en verkondigers van de boodschap
van de vrede.’
Hij verwoordde niet alleen wat hij zag, hij dacht ook na over de oorzaken van de oorlog. En die liggen
dichterbij dan we denken: ‘Maar dit durf ik vrij te verklaren, dat de oorlog voor een zeer groot deel is
toe te schrijven aan de mentaliteit waarmee men de welvaart der volkeren trachtte te bevorderen, aan
het onder tal van omstandigheden laten gelden van het machtsbeginsel. De gehele maatschappij was
op strijd ingesteld, en zou men menen dat bij zulk een constellatie de felste en meest brute vorm zou
kunnen worden vermeden, als de omstandigheden daartoe prikkelen?
Het feit van de oorlog vatte men niet op als een bewijs dat hij niet te vermijden is, het bewijst, hoe
waanzinnig de maatschappij was, hoe het tijd werd tot bezinning.’
Hij ijverde onvermoeibaar voor de vrede door de oorzaken van oorlog aan te wijzen en aan te geven
hoe deze weg te nemen.

Met elkaar in God verenigd.

Lijden en liefde

Wij leven veel te veel voor ons eigen leven
en denken er veel te weinig aan,
hoe wij door God met elkaar
en allen tezamen
met Hem verenigd zijn.

Het is niet voldoende
het lijden van de Heer te zien,
ervan te horen spreken,
er de gedachtenis aan te bewaren,
evenals Christus te lijden.
Het Kruis en Lijden van de Heer moet
een openbaring van Zijn liefde zijn.
De liefdesopenbaring moet
tot wederliefde wekken.
Het ‘vonkje van onze ziel’ moet
een vuur woorden
en een verblindend licht.

We moeten ons door niemand
in liefde laten overtreffen.
We 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.

Titus Brandsma, het bloedige offer (1939)

Titus Brandsma, Een blijvende bezieling
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Ja, mijn ziel zoekt naar God
Ja, mijn ziel zoekt naar God,
in Hem vindt zij rust
Zoals de bloem zich in de ongeziene stralen van de zon
naar deze bron van licht en warmte richt,
zo richt zich ook het menselijk hart,
dat zich vrij weet te maken van onedele driften,
naar Go
Ja, mijn ziel zoekt naar God,
in Hem vindt zij rust
Het menselijk hart richt zich naar God,
zoekt Hem, luister of Hij spreekt
roept Hem, opdat hij antwoord geeft,
de deur opent, opdat hij zich laat zien.
Ja, mijn ziel zoekt naar God,
in Hem vindt zij rust
Ja, de menselijke ziel zoekt naar God,
in Hem vindt zij rust
Zij zoekt Hem langs alle wegen,
zij voelt zijn nabijheid
en bereidt zich voor op zijn openbaring
Ja, mijn ziel zoekt naar God,
in Hem vindt zij rust
In spanning zit zij neer,
of de Beminde niet komt,
of zij zijn tred niet hoort
zijn stem niet verneemt
Ja, mijn ziel zoekt naar God,
in Hem vindt zij rust
Titus Brandsma, Mystiek in Nederland, 1929, naar psalm 42
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Op weg van Pasen
Nu de kwetsbaarheid van onze samenleving zo tastbaar is geworden, eerst door de endemie van
Covid-19 en nu door de agressie van Rusland tegenover zijn buurlanden, twee rampen met talrijke
slachtoffers en een nog veel omvattender uitwerking in de internationale betrekkingen kan de viering
van het Pasen van Jezus ons helpen om niet te somberen over het noodlot maar om te blijven geloven
in de scheppende en herscheppende kracht van Gods genade.
Gelezen bij de Abdij van Egmond

Bidden wij voor Oekraïne
God zegene Ukraine. God zegene Rusland.
God geve dat beide volkeren
weldra weer in volle vrede en vrijheid
naast elkander staan in zijn erkenningen tot zijn eer,
tot heil en bloei van beide zo na verwante volken.
Titus Brandsma 22 januari 1942.
Geactualiseerd door Anne-Marie Bos 25 februari 2022.
God van de Vrede,
opgeschrikt door het geweld, de agressie,
de oorlog die is losgebarsten in Oekraïne, wenden
wij ons tot U.
Gij wilt geen oorlog,
Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen en samen zich
inspannen voor harmonie in Uw mooie wereld.
Kom ons te hulp.
Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs
hun leven geven.
Wees ook nabij aan de agressor, opdat zij beseffen
waar zij mee bezig zijn,
dat ieder zich bekere tot de ander als enig weg van
vrede.
Dat Uw mildheid en Uw liefde de harten bereid
maakt om Uw vrede te ontvangen en uit te dragen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze
Vredevorst.
Amen’

Bidden wij speciaal voor de Oekraïense jeugd,
wiens dromen en aspiraties nu worden
bedreigd door de schim van de oorlog.
Bidden wij dat ook zij kunnen leven in vrede
en hun dromen kunnen verwezenlijken.
Bidden wij dat wij geen enkele vorm van
arrogantie en agressie accepteren.
Nu wij de heiligverklaring van Titus Brandsma
voorbereiden, laten wij leren van zijn
voorbeeld.
Titus die sprak in woorden van waarheid en
gerechtigheid.
En die met de genade van God, met opgeheven
hoofd zich begaf in de duisterste oorden.
Laat ons in deze donkere momenten zijn
voorbeeld volgen en de vlam van gebed, hoop,
weerstand en solidariteit levend houden.
Amen.
Hoe belangrijk zijn discipline, gemeenschap,
gebed, stilte, zorgzame aanwezigheid,
luisteren, aanbidding en diepe blijvende
vriendschap. Allemaal verlangen wij ernaar,
maar Er zijn sterke tegenkrachten die dat alles
hersenspinsels noemen. Daarom moeten wij
niet vechten om macht, maar om ruimte voor
de Geest.
Henri Nouwen, Open uw hart en Keerpunt

Bericht overgenomen van website Abdij
Koningshoeven
Macht heeft niets te maken met vrede. Hoe meer
militaire macht mensen opbouwen, des te meer
schenden zij de vrede en verwoesten ze haar.
Thomas Merton
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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.

Karmelgebed voor 30 april 2022
Gij, voor wiens Gelaat wij staan,
wij bidden U
dat het ons gegeven mag worden
om uw stille Liefde die in ons leeft en zingt
te laten klinken in de oren en harten
van onze tochtgenoten.
Wij nidden U voor alle vluchtelingen
en oorlogsslachtoffers,
wees aanwezig en neem hen op in uw eeuwigheid.
Geef eenheid, waar verdeeldheid heerst.
Geef vrede waar verdriet is.
Amen.
Sanny Bruijns, lid 1e Orde, Nijmegen

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)

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
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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

21 april 2022

Tijd

14:00 - 16:00 uur

Plaats

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

Begeleiding

Jan Engelen

Bijdrage

Aanmelden bij

Jan Engelen

jnngln@gmail.com

Vrijwillige bijdrage.

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 (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.
Badhoevedorp
Datum

20 april 2022

Tijd

14:00 – 16:00 uur

Plaats

Pastorie Badhoevedorp, Adelaarstraat 15 A, 1171 TM Badhoevedorp

Begeleiding

Bijdrage

Aanmelden bij

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

vrijwillig
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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.
29 april 2022 (Nieuwe datum)
“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.
Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen,
Plaats
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

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.

Gekalligrafeerde
Karmelregel door
Arie Trum

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’.

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:
Elise Vorstermans
Plaats

elisevorstermans@gmail.com

06 21 28 81 92

Kerk van de H. Titus Brandsma,
Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer
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Mystiek in de psalmen
Onder leiding van Kees Waaijman
lezen we de psalm en zoeken naar
haar mystieke betekenis.
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.
Betalen op de bankrekening van het Titus Brandsma Memorial
NL56 INGB 000819729, o.v.v. ‘mystiek in de psalmen.
Datum

Psalm

7 mei

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

Bijdrage

€ 5,00 per keer

O gelaat dat ik in mij draag
Wij gaan de psalm binnen
waar wij tot in ons hart
geraakt worden.
Wij verstillen en gaan horen
met heel ons wezen:
Wezer,
één en al spreken
van gunnende liefde.
Zo diep zijn wij
aangesproken,
dat wij niet meer vergeten:
wij zijn gezien
en komen vrij voor Hem,
jouw gelaat.
Moge jouw gelaat,
Wezer,
in ons lichten in stilte.

Agenda
Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen en Badhoevedorp
Activiteit
April 2022
Gespreksgroep Karmel
Mattheus in Badhoevedorp
Film en Spiritualiteit
Rondom Titus Brandsma
Karmelviering
Taizéviering in de Karmel
Mei 2022
Mystiek in de psalmen
Heiligverklaring Titus Brandsma
Juni 2022
Titus Brandsma; Getuige van God
September 2022
Peter Vermaat met ‘Titus, held of
heilige?’

Tijd

Plaats

Adres

14:00-16:00
14:00 - 16:00
14:30 - 17:00
19:30 - 21:30
10:30
20:30

Badhoevedorp
Badhoevedorp
Amstelveen
Amstelveen
Badhoevedorp
Aalsmeer

PB
PB
Kerk
Kerk
Kerk
ZW

10:15 - 12:15
10:00 - 12:00

Online
Rome

19:30 - 21:30

Amstelveen

Kerk

10-06-2022

3

20:00

Aalsmeer

Kerk

23-09-2022
24-09-2022

4

Uitleg afkortingen en adressen:
Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer
Pastorie, Adelaarstraat 15 A, 1171 TM Badhoevedorp
Online met Nijmegen
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O

PH
ZW
PB
O

Datum Blz.
20-04-2022
21-04-2022
22-04-2022
26-04-2022
28-04-2022
29-04-2022

11
11
12
2
10
10

07-05-2022 13
15-05-2022

