Karmel berichten
Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp
23 juni 2022
Maria, Onze Lieve Vrouw
van de berg Karmel

Heilige Titus Brandsma

Beste mensen,
In het begin van deze maand is gesproken over het programma voor het komende najaar. Van een
groot aantal activiteiten is vastgesteld, dat deze gehouden zullen worden. Van enkele is het programma
en zijn de data bekend. Bij enkele onderdelen moet nog nadere invulling plaatsvinden. Het leek ons
goed de stand van zaken op dit moment weer te geven.
Natuurlijk zijn in het programma weer enkele bijeenkomsten over Titus Brandsma opgenomen. Op
7 september komt drs. Sanny Bruijns o.carm. naar Amstelveen en dat belooft weer een betekenisvolle
bijeenkomst te worden. En op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september komt Peter Vermaat met zijn
voorstelling ‘Titus, held of heilige?’ naar Aalsmeer. Die voorstelling wordt op veel plaatsen in Nederland
met enthousiasme ontvangen. Ook vestigen wij de aandacht op de bijzondere dagen in 1942 van Titus
Brandsma, die leidden tot zijn overlijden op 26 juli. Een dag om toch weer even bij stil te staan.
Op zaterdag 16 juli vieren we als Karmel het feest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel. Met de
parochie in Amstelveen werd eerst gezocht naar een gezamenlijke viering op zondag 17 juli. Toen dat
niet mogelijk bleek, zijn verschillende voorgangers benaderd voor een viering en bijeenkomst op
vrijdag 15 juli, maar helaas waren alle benaderden al bezet. Daarom is helaas besloten om de
bijeenkomst van Karmelstroom in Amstelveen over te slaan en uit te zien naar een bijeenkomst in het
najaar in Badhoevedorp, waarvan de datum nog moet worden vastgesteld.
Op 27 juli 2022 wordt vanuit de parochie van de H. Titus Brandsma een reis naar Bolsward
georganiseerd. Bijgaand tref u de folder met het programma en een aanmeldformulier. Aanmelden
voor 15 juli op titusbrandsma.amstelveen@kpnmail.nl
Graag ontvangen wij uw suggesties voor door u gewenste activiteiten. Daarop kunnen wij ons
programma zoveel mogelijk afstemmen.
De voorbereidingsgroep wenst u allen een prettige vakantie toe als u met vakantie gaat en anderen een
mooie leefbare zomer, waarin kan worden genoten van mooi weer en een prachtige natuur.
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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Het Titusjaar
In het kader van het Titusjaar vragen wij uw aandacht voor
de volgende twee bijzondere activiteiten:
1. Sanny Bruijns, o. carm.: ‘Titus Brandsma, Innerlijke
weerbaarheid in tijden van crisis’ op 7 september in
Amstelveen.
2. Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’ op 23 en
24 september 2022 in Aalsmeer.
Het zijn bijzondere bijeenkomsten waarvoor u van harte
wordt uitgenodigd. Het beloven boeiende avonden te worden.
Zeer de moeite waard om naar toe te gaan.

Titus Brandsma, Innerlijke weerbaarheid in tijden van crisis
We kunnen wel zeggen dat we in de 21 e eeuw in tijden van crisis leven.
In alle tijden vinden we crisissen, maar vandaag de dag zijn ze heel
complex.
In de eerste plaats is er een serieuze klimaatcrisis. Verder hebben we
een financiële crisis doorgemaakt en voelen we nog steeds de effecten
ervan. En dan worstelen we in heel Europa met de vluchtelingencrisis.
Als christenen zitten we ook midden in een crisis van de kerk in een
geseculariseerde wereld. Je kunt zeggen dat we geconfronteerd worden
met een identiteitscrisis op persoonlijk, nationaal en internationaal vlak
en dat dit velen van ons tot in hun diepste kern treft. Hoe leven we in
zulke crisistijden? Hoe blijven gefocust op en geworteld in wat waar
is? Hoe bewaren we ons evenwicht? Laten we kijken naar Titus
Brandsma, naar zijn innerlijke overtuigingen en zijn sociale
bewogenheid. Hij kan voor ons een bron van inspiratie zijn.
In deze lezing zal drs. Sanny Bruijns professor Titus Brandsma (18811942) presenteren als een voorbeeld van innerlijke weerbaarheid in
tijden van crisis
Datum
Tijd
Plaats
Begeleiding

7 september 2022
19:30 - 21:30 uur
Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1,
1183 HN Amstelveen
Drs. Sanny Bruijns o.carm
Sanny Bruijns is lid van de Karmelgemeenschap te Nijmegen en actief
betrokken bij het Titus Brandsma Memorial aldaar.
Na haar theologiestudie specialiseerde zij zich als geestelijk
begeleidster en als retraiteleidster.
Zij is momenteel werkzaam als pastoraal werker in een zorgcentrum
van de Zusters JMJ in Heeswijk-Dinther.
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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

24 september 2022

Tijd

20:00 uur

Plaats

Karmelkerk, Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer

Bijdrage

€ 10,00

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

Onder het vele,
dat voor ons uit Godsbegrip
zo dierbaar maakt,
is wel nauwelijks
een element aan te wijzen,

als juist de voorstelling
dat zo’n grote bekoorlijkheid geeft
dat God in ons woont,
wij Hem in onszelf
kunnen ontdekken en aanschouwen

en mét ons in alles dat ons
omgeeft,
terwijl in heel ons leven
die goddelijke inwoning
tot heldere uitstraling kan worden.
Titus Brandsma, Godsbegrip 1932
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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 wandeling duurt ongeveer 1½ uur. Bijdrage is € 5,00.
De start is op het kerkplein, bij de WereldVredesVlam
Dag
Datum
Starttijd
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-hetnijmegen-van-titus-brandsma

De laatste dagen van Titus Brandsma
Op 26 juli 1942 overlijdt Titus Brandsma om 14:00 uur in Dachau. Voordat het zover kwam vonden in
het kort de volgende gebeurtenissen in 1942 plaats.
19 januari

Hjj wordt gearresteerd door de Gestapo in het Karmelklooster te Nijmegen.

20 januari

Hij wordt overgebracht naar de gevangenis van Scheveningen, ‘Oranjehiotel’, cel 577.

21 januari

Begin van de ondervraging door SS Hauptscharfüchrer P. Hardegen.

12 maart

Hij wordt overgebracht naar het Pilizeilliches Durchgangslager Amersfoort.

3 april

Op Goede Vrijdag houdt hij in Amersfoort een inleiding over het lijden in de
Nederlandse mystiek.

28 april

Terug naar de gevangenis van Scheveningen, cel 623, voor nieuwe ondervragingen.

6 mei

Vonnis: deportatie naar Dachau, Duitsland, voor de duur van de oorlog.

16 mei

Overgebracht naar de gevangenis van Kleve.

13 juni

Vertrek uit Kleve naar concentratiekamp Dachau, via Frankfurt, Nerenberg.

19 juni

Aankomst in concentratiekamp Dachau.

18 juli

Overgebracht naar de ziekenbarak wegen totale uitputting en verzwakking.

26 juli

Overlijden om 14:00 uur.

Op de site waarnaar onderstaande link verwijst, staat rechts op de pagina een begelijdende tekst bij
deze data. De moeite waard. Link: Stichting Vrienden van Titus Brandsma (titusbrandsmavrienden.nl)
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Teksten van Titus geschreven in zijn laatste dagen
Ik ben er helemaal thuis,
in dat kleine celletje.
Ik heb er mij nog niet verveeld,
integendeel.
Ik ben er alleen, o ja,
maar nooit
was Onze lieve Heer mij zo nabij.

Zó kwaad heb ik het overigens niet.
En al weet ik niet wat het worden zal,
ik weet mij geheel in Gods hand.
Wie zal mij scheiden van de liefde Gods?
Ik denk aan mijn oude spreuk:
Neem de dagen zoals ze komen,
de schone met een dankbaar hart;
en de kwade ter wille van die volgen,
want het ongeluk is maar een voorbijganger.
Met Gezelle loof ik ‘mijn oud brevier’,
dat men mij gelukkig heeft gelaten
en dat ik nu zo rustig mogelijk kan bidden.
O zeker, ik mis ‘s morgens de heilige Mis
en de heilige communie,
maar God is niettemin bij mij
en in mij en met mij.
In Hem immers leven wij,
bewegen wij ons
en zijn wij.
God zo nabij en ver.
God is er altijd.

Ik kan het uitjubelen van vreugde,
dat Hij zich weer eens geheel
door mij heeft laten vinden,
zonder dat ik bij de mensen
of de mensen bij mij kunnen.
Hij is nu mijn enige toeverlaat
en ik voel me veilig en gelukkig.
Ik wil hier altijd blijven,
als Hij het zo beschikt.
Ik ben zelden zo gelukkig
en tevreden geweest.
Titus Brandsma, Brief uit de gevangenis in
Scheveningen 1942.

Titus Brandsma, Gevangenis Scheveningen
1942

Karmel Gebedsketting 25 juni 2022
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Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel 16 juli
In elke cultuur vinden we oerbeelden, symbolen waarmee mensen hun leven organiseren. Zo hebben
we de bron, het kruis, de oude wijze, het kind, en nog vele andere. In het christendom zijn historische
personen zo’n oerbeelden geworden. Denken we aan Franciscus van Assisi of de Geliefde Leerling van het
Johannesevangelie. Uiteraard is Jezus het beeld bij uitstek van hoe christenen zouden willen zijn.
De kluizenaars die op de berg Karmel samenwoonden rond de 12e eeuwwisseling
kozen de profeet Elia en Maria als model, om hun leven gestalte mee te geven. In
de karmeltraditie sprak men van de ‘navolging van’ Maria, zelfs van de
‘nabootsing van’ Maria. Dat is een ongelukkige uitdrukking, want iemand al te
letterlijk nabootsen zou tot vervreemding leiden. In het spoor van Maria gaan
echter, haar volgen in haar wijze van zijn, dat is een heel zinvolle keuze.
Wat heeft Maria ten diepste bezield, en hoe kunnen we dat in ons leven op onze eigen
manier doen? De figuur van Maria in het Nieuwe Testament is zo zuiver en rijk, en
zovele grote christenen hebben gaandeweg ons beeld van Maria verdiept. De eerste
karmelieten en alle leden van de Karmel sindsdien hebben er dus zeer goed aan gedaan
hun schreden naar en hun ogen op Maria te richten. De Vlaamse mystica Maria Petyt
sprak van een ‘Mariavormig’ leven, een leven ‘door, met en in’ Maria.
Wat trok en trekt de Karmel in het bijzonder aan in de figuur van Maria? Het
lijkt erop dat de Karmel vooral zoekt naar de contemplatieve houding van Maria.
Een hogere overste van de Karmel zag in haar leven alle punten van het ideaal
van de karmeliet weerspiegeld zoals dit uit de Karmelregel blijkt. Vooral de stilte,
het diepe geloof, het biddend te Nazareth leven en werken trekt hen aan.
Waar andere orden in de Middeleeuwen de gedachte van de onbevlekte ontvangenis van Maria, dat zij
zondeloos zou zijn, niet echt zagen zitten, werden de karmelieten vurige voorstanders van deze
gedachte. Maria is pure ontvankelijkheid, er is in haar geen weigering, geen geslotenheid voor wat
zich aan haar voltrekt, zij is de Opene. Daarin ziet de Karmel het ultieme doel voor ogen.
Contemplatie, zoals de profeet Elia en zijn leerlingen, de eerste monniken op de berg Karmel, later Teresa van
Avila en Johannes van het Kruis en nog velen het opvatten, is liefdevolle aandacht, ontvankelijkheid,
beschikbaarheid voor het Ultieme. Het is open laten, niet afsluiten, want dan verliezen we iets, of veel.
Contemplatie is het Leven zich laten openbaren zoals het is en niet zoals wij graag zouden hebben dat het is.
Het is wachten, loslaten, aanwezig zijn. Het is zich laten verwijden door de Werkelijkheid, haar vrij laten. Is
dat niet wat Maria deed, als we haar lezen in het Lucasevangelie? Zie die dienares van de Heer, mij
geschiedde naar uw woord. Zie, hier ben ik, antwoordde Maria. Dat was dan een echo van wat God zo vaak
zegt in het eerste Testament: Hier ben Ik! Hij biedt zich telkens en overal aan. Hij licht op in de natuur, hij
spreekt in heilige teksten en in de stilte van het hart, hij komt in de geschiedenis en deelt zich mee via mensen.
God is zichzelf wegschenkende liefde: hier ben Ik.
Dat heeft Maria gezien, gevoeld, begrepen, en tot de vorm van haar leven gemaakt. Op de grenzeloze
aanwezigheid van het Ultieme antwoordde zij met haar grenzeloze aandacht, niets afwijzend, niets beperkend.
Haar contemplatieve houding en haar contemplatieve ervaring bestond hierin dat zij God God liet zijn,
volkomen onbegrijpelijk, volkomen nabij. De ultieme Werkelijkheid als licht zó helder dat het als duisternis
aanvoelt, een liefdevol mysterie. Maria ziet haar in de schoonheid van een bruidspaar, in hun plotse
verlegenheid en ernstige nood, in de pracht van haar zoon, in de duisternis van zijn vreemde antwoord. Ze is
haar machteloos blijven zoeken in de nacht van Golgotha en het is mooi dat Ignatius van Loyola zegt dat zij
het eerst ook de Verrezene heeft gezien. Maria is de kijkende en daarom ook de ziende.
Hoezeer heeft onze tijd dat nodig. Wij kijken niet echt meer, laat staan dat we zouden zien. We luisteren niet
meer naar het Mysterie in alles, in elkaar, in onszelf, laat staan dat we het zouden horen. Onze wereld heeft
zo’n ongelooflijke nood aan dat ‘derde oog’, het oog in ons hart, waarmee wij deze wereld een stukje dieper
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zien, voller zien, liefdevoller zien, zien als de plaats van een heerlijke openbaring. Onze wereld heeft zo’n
nood aan liefdevolle aandacht, aan de openheid van Maria, aan contemplatie.
Dat zou de Karmel moeten zijn, de familie van christenen die Maria tot oerbeeld nemen, haar willen navolgen
in haar liefdevolle beschikbaarheid, in haar capaciteit om zich steeds te laten verrassen, verwijden, om elke
morgen weer nieuw te zijn voor God en voor de ander. Aandacht voor aanwezigheid. De Nederlandse
karmeliet Titus Brandsma heeft het zo mooi de Spaanse Johannes van het Kruis nagezegd: wij zouden als het
venster willen worden dat Maria was, waardoorheen wij in het al kunnen binnenkijken en het al in ons. Het is
niet eens nodig moreel zo zuiver te zijn als Maria, als we maar haar liefdevolle openheid navolgen. Maria als
een heldere ruit, of als de blauwe lucht die wij inademen. Dan kunnen de mensen om ons heen, onze
tijdgenoten, de bonte kleurenrijkdom van God weer te zien krijgen, tot hun eigen vreugde en ontplooiing.
Karmel, Brugge

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.

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 om 20:30 uur.
Datum (vrijdag)

30 september ‘22

28 oktober ‘22

Plaats
Begeleiding en
aanmelden bij

Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer.
w.ernst@karmel.nl
Wim Ernst o.carm.
06-12 90 24 44

25 november ‘22

16 december ‘22

Vrijwillige bijdrage

“Ik zou de klokken willen doen beieren om de wereld te zeggen, hoe schoon de liefde is.”
Titus Brandsma
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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.
Wie dit leest is welkom. Er wordt geen voorkennis verondersteld, alleen
nieuwsgierigheid en een beetje geduld. Geduld, want niet alle vragen zijn
gemakkelijk te beantwoorden. U krijgt begeleidende fotocopien.
Het gaat in totaal om 12 bijeenkomsten.
Weet u welkom van 14:00 - 16:00 uur
Datum donderdag

Begeleiding

15 en 29 september
13 en 27 oktober
10 en 24 november
8 en 22 december
In januari en februari zijn er geen bijeenkomsten. In maart en april 2023
gaan we door.
Parochiekerk HH. Engelbewaarders,
Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badhoevedorp
Jan Engelen
Bijdrage voor de hele serie
€ 50,00.

Aanmelden bij

Jan Engelen

Plaats

jnngln@gmail.com

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.
De groep overlegt nog over wat ze gaan bespreken en op welke data.
De bijeenkomsten zijn van 14:00 tot 16:00 uur
Aalsmeer
Badhoevedorp
Datum
Plaats

Begeleiding en
aanmelden bij

Parochiecentrum, Gerberastraat
Pastorie Badhoevedorp, Adelaarstraat
6,
15 A, 1171 TM Badhoevedorp
1431 SG Aalsmeer
Loek Seeboldt o.carm.
loekseeboldt@hetnet.nl of 0297 – 34
Bijdrage vrijwillig
73 31

“De tegenstellingen der beginselen zijn er. Voor de belijdenis ervan lijd ik met vreugde, wat er voor
geleden moet worden. Mijn roeping tot de Kerk en tot het Priesterschap heeft mij zoveel heerlijks en
moois gebracht, dat ik er ook graag iets onaangenaams voor op mij neem.”
Titus Brandsma, Scheveningen, gevangenis, 23 Jan 1942
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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.
Film 1
‘Het zout der aarde’

Datum
Tijd

Een verrijkende documentaire voor wie van natuur en mensen
houdt.
Salgado hield van de natuur, hij hield van de mensen ‘zij zijn het
zout van de aarde’. De natuur is nog te redden.
‘Een bijzonder aangrijpende documentaire die je medeleven weet te
trekken’.
01-10-2022
15:00 - 18:00 uur.
Film 2
‘Geschreeuw en gefluister’.
Leven vol leugens, jaloezie, verbittering en schuld,
maar ook grote tederheid, nabijheid, liefde.
Deze aangrijpende film opent onze ogen en ons hart.

Datum

15-10-2022

Tijd

15:00 - 18:00 uur.
Film 3
‘Blindsight’.
Zes verstoten Tibetaanse blinde tieners beklimmen de Mount
Everest met een blinde begeleidster en een heel team. ‘Ze moeten
begrijpen dat we de zwakkeren moeten beschermen’.
‘Bijna te mooi om waar te zijn’ ‘Ontroerend’.

Datum
Tijd

05-11-2022

Begeleiding

15:00 - 18:00 uur.
Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen,
Tuinkamer en ontmoetingsruimte.
Gerard Westendorp o.carm.
Bijdrage
€ 10,00 per film.

Aanmelden

Uiterlijk een week tevoren

Bij

Hans en Angela van Kessel

Plaats

h.en.a.vankessel@outlook.com

0297-34 06 82

“De tegenstellingen der beginselen zijn er. Voor de belijdenis ervan lijd ik met vreugde, wat er voor geleden
moet worden. Mijn roeping tot de Kerk en tot het Priesterschap heeft mij zoveel heerlijks en moois gebracht,
dat ik er ook graag iets onaangenaams voor op mij neem.”
Titus Brandsma, Scheveningen, gevangenis, 23 januari 1942
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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:
Het thema voor de eerstvolgende bijeenkomst wordt eind augustus vastgesteld.
Datum

06-10-2022

03-11-2022

Tijd

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

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.
U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar
titusbrandsma@karmel.nl Daarna ontvangt u een zoomlink waarmee
u kunt deelnemen.
De bijdrage is € 5,00 per keer en te betalen op de bankrekening van
het Titus Brandsma Memorial NL56 INGB 000819729, o.v.v.
‘mystiek in de psalmen.
Datum
Psalm
Wordt nader vastgesteld
Wordt nader vastgesteld
Gebed tot Titus Brandsma
Heilige pater Titus, u geloofde
in een God, die altijd vriendschap aanbiedt en
ook hulp nodig heeft, een God vol mededogen,
die lijdt onder onrechtvaardigheid en zich
verheugt over solidariteit voor de zwakke mens.
U leerde ons God zien, die verwacht, dat wij
opkomen voor de vrijheid en de waardigheid
van elke mens en voor een rechtvaardige
samenleving. Zo de mensen dienen was voor u
eerlijk knielen voor de God van mensen en getuigen
van de Vader van Jezus, uw bijzondere vriend.

Heilige pater Titus, uw onbegrijpelijke God
hield u staande in uw leed en In de eenzaamheid
van uw cel. Met God verbonden wandelde u in
een licht, dat u niet bevrijdde van uw angst maar u wel
bij alles wat u overkwam dichter bij God bracht
Met uw rust een uitstralende goedheid maakte u een
weg vrij in het hart van de mensen, die zich bedreigd
voelden door de wreedheid van de Nazi’s en door de
onverschilligheid van hun medeburgers.
Mogen wij leven in uw goede Geest, heilige Titus,
dat wij ons door u laten inspireren en in iedere mens
een glimp van God mogen zien.
Claudio van Balen, Karmeliet in Brazilië
Van Titus Brandsma tot Edit Stein, Adveniat, 2022

10

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 ‘onder-houden 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
elisevorstermans@gmail.com 06 21 28 81 92
Plaats
Kerk van de H. Titus Brandsma,
Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer

Karmelstroom
Karmelstroom is een gelegenheid om onze verbondenheid met de
Karmel Orde en haar spiritualiteit vorm te geven in de ontmoeting
met elkaar.

Amstelveen
Datum

Plaats
Tijd

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
Aalsmeer

Zie toelichting aan het
begin van deze berichten.
Kerk van de H. Titus
Brandsma, Westelijk
Halfrond 1, 1183 HN
Amstelveen
17:30 tot 20:30 uur.

Najaar 2022, datum wordt
nader bekend gemaakt
Kerk van de HH.
Engelbewaarders,
Adelaarstraat 15 A, 1171
TM Badhoevedorp
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Voorjaar 2023, datum
wordt nader bekend
gemaakt
Parochiecentrum,
Gerberastraat 6,
1431 SG Aalsmeer

Karmelkring Boxmeer, Centrum voor Spiritualiteit
De Karmelkring Boxmeer biedt, voor iedereen die dat wil, het volgende aan.

Leven op de Geestelijke Weg
Ben je jouw geestelijke weg al zoekende aan het ontdekken en wil
je daar bewuster bij stil staan, dan is de cursus ‘Leven op de geestelijke weg’ mogelijk iets voor jou. De cursus biedt een ontmoetingsplek om stil te staan bij het leven op de geestelijke weg.
Per bijeenkomst gebruiken we een korte tekst als opstap om in
gesprek te kunnen gaan met jezelf over je ervaringen op de geestelijke weg en te leren daarover te delen met andere cursisten.
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten die elk een thema hebben:
1. Alles is op weg ergens naartoe
2. Wie geroepen wordt, weet het
3. Doorbraakervaring
4. Overgave en verzet
5. Geloven
6. Verlangen
7. Wie ben ik?
8. Blijvend onderweg
U geeft zich na de informatiebijeenkomst op voor de hele cursus,
dit omdat met een vaste groep gewerkt wordt.
Data

Vrijdag 23 september informatiebijeenkomst
30 september

14 en 28 oktober

4, 11 en 25 november

9 en 16 december

Plaats
Tijd

Kerkpad 1 Boxmeer
11.30 – 15.00 uur

Begeleiding

Greetje Feenstra en Corrie van Baal o.carm.

Bijdrage

€ 150,00

Aanmelden

Via het formulier op onze website:
https://karmelcentra.nl/boxmeer
of telefonisch: 0485-562175
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Agenda
Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen en Badhoevedorp
Activiteit
September 2022
Titus Brandsma, Innerlijke weerbaarheid
in tijden van crisis
Mattheus in Badhoevedorp
Peter Vermaat met ‘Titus, held of
heilige?
Mattheus in Badhoevedorp
Taizéviering in de Karmel
Oktober 2022
Film en Spiritualiteit
55+ “met nieuwe ogen zien”
Mattheus in Badhoevedorp
Film en Spiritualiteit
Mattheus in Badhoevedorp
Taizéviering in de Karmel
November 2022
55+ “met nieuwe ogen zien”
Film en Spiritualiteit
Mattheus in Badhoevedorp
Mattheus in Badhoevedorp
Taizéviering in de Karmel
December 2022
Mattheus in Badhoevedorp
Taizéviering in de Karmel
Mattheus in Badhoevedorp

Tijd

Plaats

19:30 - 21:30

Amstelveen

14:00 - 16:00

Adres

Datum

Blz.

K

07-09-2022

2

Badhoevedorp

KB

8

20:00

Aalsmeer

KA

14:00 - 16:00
20:30

Badhoevedorp
Aalsmeer

KB
ZW

15-09-2022
23-09-2022
24-09-2022
29-09-2022
30-09-2022

15:00 - 18:00
10:15 - 11:30
14:00 - 16:00
15:00 - 18:00
14:00 - 16:00
20:30

Amstelveen
Aalsmeer
Badhoevedorp
Amstelveen
Badhoevedorp
Aalsmeer

K
PH
KB
K
KB
ZW

01-10-2022 9
06-10-2022 10
13-10-2022 8
15-10-2022 9
27-10-2022 8
28-10-2022 7

10:15 - 11:30
15:00 - 18:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
20:30

Aalsmeer
Amstelveen
Badhoevedorp
Badhoevedorp
Aalsmeer

PH
K
KB
KB
ZW

03-11-2022 10
05-11-2022 9
10-11-2022 8
24-11-2022 8
25-11-2022 7

14:00 - 16:00
20:30
14:00 - 16:00

Badhoevedorp
Aalsmeer
Badhoevedorp

KB
ZW
KB

08-12-2022
16-12-2022
22-12-2022

Aalsmeer
Aalsmeer
Aalsmeer
Amstelveen
Badhoevedorp

PH
ZW
KA
K

Badhoevedorp

PB

Uitleg afkortingen en adressen:
Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG
Zwarteweg 36, 1431 VM
Karmelkerk, Stommeerweg 13, 1431 ES
Kerk H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN
Kerk van HH. Engelbewaarders, Pa Verkuyllaan 22,
1171 EE
Pastorie, Adelaarstraat 15 A, 1171 TM
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KB

3
8
7

8
7
8

