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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp 
 

15 februari 2023 
 

 
 

Heilige Titus 

Brandsma 

Beste mensen, 

Nu de dagen weer lengen en we misschien al veel te vroeg aan de lente denken, presenteren we hierbij 

ons programma voor het komend halfjaar. 

De eucharistievieringen op laatste donderdag van de maand in Badhoevedorp hebben al lange tijd een 

speciaal Karmel tintje. Zij zijn ook te zien als een soort vervanging van de drie vieringen die wij voorheen 

onder de naam Karmelstroom organiseerden. Het weer organiseren van die vieringen bleek een paar keer niet 

mogelijk en laten we nu vervallen. De vieringen in Badhoevedorp zijn een mooi alternatief. 

Ook nu treft u weer een aantal teksten van Titus Brandsma aan in de hoop dat u daar inspiratie uit 

vindt. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de voorbereidingsgroep, 

Herman van Bemmelen 

 

Bidden wij voor Oekraïne 

Zeker nu daar de winter al zo is ingevallen. 

 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. 

 

 

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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Karmelviering 

 

Elke laatste donderdag van de maand is er een Eucharistieviering in de kerk 

van de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp. 

Te midden van de engelen in de kerk neemt de H. Titus Brandsma (o.carm) 

zijn eigen plek in. Ook hij nodigt u/jou van harte uit. 

Er is samenzang met begeleiding van Jim Kuikman en fluitspel door Angela 

van Kessel. 

Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Na afloop van de 

viering is er koffie, thee en een gezellig samenzijn. 

Tijd 10:30 uur 

Datum (donderdag) 23 februari 2023 30 maart 2023 27 april 2023 

 25 mei 2023 29 juni 2023 27 juli 2023 

Feest van de H. Titus 

Brandsma 

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. 

Tijd 20:00 uur 

Datum (vrijdag) 24 februari 2023 31 maart 2023 28 april 2023 

 26 mei 2023 30 juni 2023 28 juli 2023 

Plaats Zwarteweg 36, 1431 VM  Aalsmeer 

Begeleiding en 

aanmelden bij 
Wim Ernst o.carm. 

w.ernst@karmel.nl  

06-12 90 24 44 
Vrijwillige bijdrage 
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Gespreksgroep Karmel 

 

Wat geloven we? 

Wat geloof ik? 

Wie is Jezus voor ons? 

Hij geneest zieken, 

drijft duivels uit  

en wekt doden op. 

Wie Hem aanroept  

zal gered worden. 

Deze al enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe leden en die zijn 

van harte welkom. 

We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die ook door de deelnemers 

aangedragen kunnen worden. 

We gaan lezen uit de readers van de karmeliet Gerard Westendorp: 

“Wat geloven we? Wat geloof ik? Wie is Jezus voor ons?” 

Gerard heeft de idee dat “voor velen die afgehaakt hebben het geloof zoveel 

geloofwaardiger zou kunnen zijn en voor velen anderen de nog diepere 

betekenis van het geloof en van Jezus Christus aan het licht zou komen als we 

de onnodige obstakels opruimen”.  

Daarom deelt hij wat hem inspireert en hoopt dat het anderen inspireert. We gaan 

het meemaken door diverse onderdelen uit zijn werk te kiezen, te lezen en te 

bespreken. 

De bijeenkomsten zijn van 14:00 tot 16:00 uur 

 Aalsmeer Badhoevedorp 

Datum 16 februari 2023 16 maart 2023 1 maart 2023 12 april 2023 

 13 april 2023  17 mei 2023 21 juni 2023 

Plaats Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 

1431 SG  Aalsmeer 

Pastorie, Adelaarstraat 15 A,  

1171 TM  Badhoevedorp 

Begeleiding en aanmelden bij Loek Seeboldt o.carm.  
loekseeboldt@hetnet.nl  

of 0297 – 34 73 31 

Bijdrage 

vrijwillig 

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.  

Besproken wordt op onderstaande data het lijdensverhaal. 

Weet u welkom van 14:00 - 16:00 uur de volgende donderdagen 

Datum 23 februari 2023 9 maart 2023 6 april 2023 

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

Begeleiding Jan Engelen   

Aanmelden bij Jan Engelen jnngln@gmail.com  
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55+     “met nieuwe ogen zien” 

 

Een serie bijeenkomsten die ons helpen te kijken naar zaken in kerk en 

samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. 

Thema ochtend: Voedselbank Aalsmeer.   

“Oog voor voedsel, hart voor mensen” 

Doelstelling: 

De Stichting Voedselbank Aalsmeer heeft een ideële doelstelling en is niet politiek of religieus 

gebonden. 

De Voedselbank heeft geen winstoogmerk. Het “rendement” ligt op het morele vlak. 

Hieronder wordt verstaan: 

• Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan door 

hen met de “daad” te laten merken dat ze niet worden vergeten; 

• Een bijdrage leveren aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk bij 

economisch zwakkeren in de samenleving; 

• Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. Dit bevordert het sociaal-

maatschappelijk ondernemen en leidt tot een lagere milieubelasting. 

Inleider: Koos Koelewijn, bestuursvoorzitter en actief betrokken o.a. als interim. 

Met die kennis en ervaring zal hij ons informeren. En eventueel onze vragen beantwoorden! 

Een actueel en boeiend onderwerp “ mensen in deze periode die het financieel tijdelijk niet redden.” 

Iedereen is welkom. 

Namens werkgroep 55+ 

Br. Wim Ernst, Hettie Pecht, Annie Marien 

Datum 2 maart  

Tijd 10:15 tot 11:30 uur 

Plaats Parochiecentrum, 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 

Karmel gebedsketting 

In de laatste uitgaven van Karmel berichten heeft geen gebed uit de serie van de Karmel gebedsketting 

gestaan. Dat gebed komt altijd laat in de maand beschikbaar. De verschijningsdatum van Karmel 

berichten richt zich op medio van de maand. Als u maandelijks de Karmel gebedsketting wilt lezen, 

dan is de link daarnaartoe: https://www.karmel.nl/gebedsketting/  

 

Ons bestaan is vertakt met dat van miljoenen wezens, wij duizelen als wij de betrekkingen zoeken waarin 

wij tot de schepping staan, in afhankelijkheid; het ontkennen ervan zou van enge bekrompenheid getuigen. 

Wij moeten niet aan de natuur voorbijgaan, alsof zij ons niets te zeggen had.’ 

Titus Brandsma in 1936 voor de Werkgroep Dierenbescherming 
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Regellezen 

 

Gekalligrafeerde 

Karmelregel door 

Arie Trum 

De regel van de Karmel. 

De Karmelregel is 1000 jaar geleden als leefregel gegeven aan kluizenaars op de 

berg Karmel. Zij vroegen aan patriarch Albertus van Jeruzalem om een eigen 

religieuze leefwijze. Hiermee vroegen zij om van individueel levende eremieten 

een gemeenschap te mogen worden. Een gemeenschap van broeders, en later ook 

zusters, van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel. Albertus schrijft hun als het 

ware een brief om daarmee de religieuze weg die ze hadden gevonden te 

bevestigen en bestendigen. 

Het spanningsveld tussen individu en gemeenschap was natuurlijk in de cultuur 

van 1000 jaar geleden iets anders dan nu. Toch blijkt dat gegeven door de 

eeuwen heen voor vrouwen en mannen die binnen hun eigen levensstaat 

karmelitaans willen leven, uitnodigend te zijn geweest. Ook nu is de 

Karmelregel een leidraad, een leefvorm voor mensen overal ter wereld: voor 

kloosterlingen en mensen ‘in de wereld’. 

Het is een korte Regel. Er zit ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld. Wat Albertus de 

broeders geeft als model moet ‘voegen’ in de omstandigheden, rekening houden met mogelijkheden 

en beperkingen. Zo wijst deze milde Regel ons een weg. Een weg die ons leert om ons leven te gaan 

in het voetspoor van Jezus Christus. De Regel leert ons zien dat Christus in ons levend aanwezig is. 

Steeds meer mogen onze oren en ogen worden geopend, opdat wij - hem volgend - steeds meer op 

hem zullen gaan lijken.  

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

bespreken. Daarbij is er ruimte om te spreken en te luisteren. En om echt gehoord te worden. Omdat 

het een persoonlijk gesprek is, vragen we of je, als je geïnteresseerd bent, contact wil leggen voor een 

kennismaking met: 

Begeleiding  Elise Vorstermans elisevorstermans@gmail.com  06 21 28 81 92 

Plaats Kerk van de H. Titus Brandsma, 

Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen, Tuinkamer 

 

Overgeving aan Gods wil 

Overgeving aan Gods wil, voor Ruusbroek de grondslag van het geestelijk leven, de eerste deugd, waarop 

de mens, die zich naar God wil keren, bedacht moet zijn. In de erkenning van God als God, Schepper en 

Zaligmaker, moet de mens niet alleen zijn volkomen afhankelijkheid van God beseffen, maar daarin tevens 

de waarborg zien van zijn geluk. 

Zichzelf voortdurend beschouwen als het voorwerp van Gods liefde, van Gods wil, doet het eigen bestaan 

met alle omstandigheden daarvan zien als door Gods wil geleid en beheerst, als een gave van zijn liefde en 

goedheid, zowel als van zijn macht en heerlijkheid.  

Zij is aldus de bron van de noodzakelijke deugden als nederigheid, liefde gehoorzaamheid, 

zelfverloochening, versterving, reinheid, enz. 

Titus Brandsma, De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XIX., c. 327. 

https://titusbrandsmateksten.nl/overgeving-aan-gods-wil/ 
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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 

The Nun 

Zweedse documentaire. Marta, een jonge vrouw uit een gezin van 9 kinderen, treedt op haar 19e in 

een karmelietessenklooster in. De documentaire volgt haar 10 jaar lang en ook de familie, van 1996-

2006. Zij wordt 2 maal geïnterviewd, net voor haar intrede en na haar 5-jarig noviciaat. De 

documentaire is bekroond met de Prix Italia 2007. 

Datum 31 maart 2023 Tijd  15:00-17:30 uur 

Film 2 

In gesprek met Agnes van Ardenne 

over haar leven met God. Zij schrijft een brief aan God en André Knevel praat met haar daarover. Zij 

was minsister van Ontwikkelingssamenwerking van 2003-2007. Zij bidt altijd. 

Datum 21 april 2023 Tijd 15:00-17:30 uur 

Plaats 
Kerk van de H. 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 

 

 

De inwoning van God 

Wij moeten allereerst God zien 

als de diepste grond van ons wezen, 

verscholen in het meest innerlijke van onze natuur, 

maar daar toch te zien en te aanschouwen, 

na eerste beredenering duidelijk kenbaar, 

bij geregelde instelling daarop 

zonder telkens herhaalde beredenering 

en als bij intuïtie, 

zodat wij ons zien in voortdurende aanschouwing Gods 

en Hem niet slechts aanbidden in ons eigen wezen 

maar evenzeer in alles wat bestaat, 

allereerst in de medemens, 

maar dan ook in de natuur, in het heelal, 

alomtegenwoordig en alles doordringend 

met het werk van zijn handen. 

 

Die inwoning en inwerking Gods 

moet niet enkel het voorwerp van intuïtie wezen, 

maar zich in ons leven openbaren, 

in onze woorden en daden tot uitdrukking komen, 

uitstralen in heel ons wezen en optreden. 

 

 

Titus Brandsma, Godsbegrip (1932),  

Titus Brandsma, een blijvende bezieling. Blz. 89 
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Vragenderwijs ~ Mystiek in de psalmen 

 

Vragenderwijs 

Vragend leer Jij 

mij ontvangen. 

Met lege handen sta ik 

voor jouw gelaat. 

Waar ontwaakt 

besef in mij? 

Waar voel ik 

Jou roepen? 

Wie keert zich om 

in het hart van jouw volk? 

Wat doet vergankelijkheid 

met mij? 

Bewaar Jij mijn tranen 

in jouw kruik? 

Wie zie ik 

naar de ogen? 

Waar leidt jouw levenslicht 

mij heen? 

Wat geef Jij 

mij te denken? 

Hoe breng Jij 

mij aan het licht? 

Wie komt jouw volk bevrijden?  

 (psalm 14,7) 

Bewaar Jij mijn tranen? (psalm 56,9) 

Wat geeft Hij jou? (psalm 120,3) 

2 keer op zaterdagochtend van 10.15 – 12.00 uur, geheel online, 

lezen we op twee zaterdagochtenden respectievelijk psalm 56 en 

120 

Plaats Online via Zoom 

Begeleiding Kees Waaijman 

Tijd zaterdagochtend 10.15 – 12.00 uur 

Datum 1 april 2023 3 juni 2023 

Psalm 56 120 

Kosten oer keer € 5,00 

Aanmelden 

Titus Brandsma Memorial 

titusbrandsma@karmel.nl  

024-3602421 

Na aanmelding krijgt u enkele dagen voor de bijeenkomst de 

Zoom-link toegestuurd. 

 

 

Gebed 

Het leed kwam telkens op mij aan 

Onmogelijk om het af te weren. 

Met geen tranen te bezweren 

‘k Had het anders lang gedaan. 

Toen ging het boven op mij staan 

Tot ik stil lag zonder wenen. 

Duldend, wachtend moest ik leren 

En toen eerst is het heengegaan. 

 

Dat is nu al een poos gelêen 

Ik zie het nu van verre nog. 

En ik begrijp niet, waarom toch 

Ik toen zo leed met veel geween. 

 

 

Titus Brandsma, Doorgangskamp Amersfoort 1942, 

Titus Brandsma, een blijvende bezieling. Blz. 109 
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Agenda 

Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen en Badhoevedorp. 

Activiteit Tijd Plaats Adres Datum Blz. 

Februari 2023      

Gespreksgroep Karmel 14:00 – 16:00 Aalsmeer PC 16-02-2023 3 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp KB 23-02-2023 2 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00-16:00 Badhoevedorp KB 23-02-2023 3 

Taizéviering in de Karmel 20:00 Aalsmeer ZW 24-02-2023 2 

Gespreksgroep Karmel 14:00 – 16:00 Badhoevedorp PB 01-03-2023 3 

Maart 2023      

55+     “met nieuwe ogen zien” 10:15 -11:30 Aalsmeer PC 02-03-2023 4 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00-16:00 Badhoevedorp KB 09-03-2023 3 

Gespreksgroep Karmel 14:00 – 16:00 Aalsmeer PC 16-03-2023 3 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp KB 30-03-2023 2 

Film en Spiritualiteit 15:00 – 15:30 Amstelveen KA 31-03-2023 6 

Taizéviering in de Karmel 20:00 Aalsmeer ZW 31-03-2023 2 

April 2023      

Mattheus in Badhoevedorp 14:00-16:00 Badhoevedorp KB 06-04-2023 3 

Gespreksgroep Karmel 14:00 – 16:00 Badhoevedorp PB 12-04-2023 3 

Gespreksgroep Karmel 14:00 – 16:00 Aalsmeer PC 13-04-2023 3 

Film en Spiritualiteit 15:00 – 15:30 Amstelveen KA 21-04-2023 6 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp KB 27-04-2023 2 

Taizéviering in de Karmel 20:00 Aalsmeer ZW 28-04-2023 2 

Mei 2023      

Gespreksgroep Karmel 14:00 – 16:00 Badhoevedorp PB 17-05-2023 3 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp KB 25-05-2023 2 

Taizéviering in de Karmel 20:00 Aalsmeer ZW 26-05-2023 2 

Juni 2023      

Gespreksgroep Karmel 14:00 – 16:00 Badhoevedorp PB 21-06-2023 3 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp KB 29-06-2023 2 

Taizéviering in de Karmel 20:00 Aalsmeer ZW 30-06-2023 2 

Juli 2023      

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp KB 27-07-2023 2 

Taizéviering in de Karmel 20:00 Aalsmeer ZW 28-07-2023 2 

 

Uitleg afkortingen en adressen:   

Parochiecentrum Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer Aalsmeer PC 

Zwarteweg 36, 1431 VM   Aalsmeer ZW 

Kerk H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN   Amstelveen KA 

Kerk van HH. Engelbewaarders, Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badhoevedorp KB 

Pastorie,  Adelaarstraat 15 A, 1171 TM   Badhoevedorp PB 

 


