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–––––

 
Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp 

15 maart 2022 
 

 

 

 
 

Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

Ook voor het restant van maart en voor april kan u weer aan onze activiteiten deelnemen. Natuurlijk 

wordt er op veel plaatsen gewerkt aan bijeenkomsten rond de heiligverklaring van Titus Brandsma. 

Alleen over een mogelijk deelname aan een reis naar Rome kunnen wij u iets meedelen. Voor het 

overige moet nog verdere uitwerking plaatsvinden. Er zal in ieder geval op 26 april een bijeenkomst 

rond Titus Brandsma in Amstelveen plaatsvinden; reserveer die vast. Zodra de plannen definitief zijn, 

zullen wij u nader informeren. 

Met vriendelijke groet, 

Herman van Bemmelen 

 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. 

 

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 

Karmelaaamba@gmail.com  

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en 

vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888. 

mailto:Karmelaaamba@gmail.com
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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 

Na de heiligverklaring op 15 mei wordt een nationale dankviering voorbereid voor zondag 22 mei in 

de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. Verder is de publicatie van een speciaal 

publieksmagazine in gang gezet, gewijd aan leven en werk van Titus Brandsma en zijn betekenis voor 

huidige generaties. Dit magazine wordt in grote oplage verspreid via de bisdommen in Nederland en 

zal ook als download beschikbaar komen. Bisdom Roermond maakt daarnaast een bidprentje 

beschikbaar bij gelegenheid van de heiligverklaring. 

Op initiatief van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden biedt bedevaartorgani-

satie Huis voor de Pelgrim een Rome-programma aan voor iedereen die de heiligverklaring in Rome 

wil bijwonen. Inmiddels heeft die organisatie de inschrijving geopend. OP deze plaats gaan we niet 

herhalen wat uitgebreid op hun website staat. Daar verwijs ik u naar: Heiligverklaring Titus Brandsma 

(huisvoordepelgrim.nl). Het bisdom Haarlem Amsterdam is nog actief aan het zoeken naar 

mogelijkheden, maar op dit moment is daar niets van te zeggen. Zij lopen net als Huis voor de Pelgrim 

aan tegen het bijna niet beschikbaar zijn van vliegtuigstoelen vanaf Amsterdam-Schiphol. Hou ook de 

informatie van uw parochie in de gaten. 

 
  

https://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/heiligverklaring-titus-brandsma
https://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/heiligverklaring-titus-brandsma
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Karmelgebed voor 26 maart 2022 

 

 

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 

  

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: 

Aan de hand van het boek van Rik Torfs, “De kerk is fantastisch” 

De kerk is onvolmaakt. 

De kerk is een levend organisme met al haar feilen. 

En daarom blijft de kerk fantastisch. 

Hij kiest 8 invalshoeken om naar de kerk te kijken en haar zeer te waarderen. 

Inleider en begeleider is Pastor Loek Seeboldt o.carm. 

Hij zal met zijn kennis en deskundigheid ons informeren. 

Een actueel onderwerp, waarbij wij u van harte uitnodigen. 

Iedereen is welkom. 

Namens werkgroep 55+ 

Br. Wim Ernst, Hettie Pecht en Annie Marien 

Datum 7 april 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 

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 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


5 

 

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. 

 Badhoevedorp 

Datum 16 maart 2022 20 april 2022 

Tijd 14:00 – 16:00 uur 

Plaats Pastorie Badhoevedorp, Adelaarstraat 15 A, 1171 TM  Badhoevedorp 

Begeleiding Bijdrage vrijwillig 

Aanmelden bij Loek Seeboldt o.carm. 

loekseeboldt@hetnet.nl  of  0297 – 34 73 31 

 

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, 

naar God. 

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. 

Een gebed van Titus Brandsma 

Het is niet voldoende het lijden van de wereld te zien en van 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 worden en een verblindend licht. 

Tekst van Titus Brandsma 

  

mailto:loekseeboldt@hetnet.nl
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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. 

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, 

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. 

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 

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: 

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

Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, 

Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen, Tuinkamer 

mailto:h.en.a.vankessel@outlook.com
mailto:elisevorstermans@gmail.com
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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. 

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. 

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 

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

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

Bijdrage € 5,00 per keer 

God van vrede en gerechtigheid 

 

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 verschrikkingen van onmenselijkheid heen 

tot in Uw heerlijkheid, 

die ook straalt doorheen 

de martelaren van alle tijden. Amen. 

Je moet je broeder helpen, zonder dralen, zonder dubbelzinnigheid. Je moet het gelaat van 

Christus in hem of haar eren. Achter al de verborgenheden van grootsteedse nood, achter 

al de wildheid van grootsteedse decadentie staat het allerdiepst toch het beeld van de 

Heer, lichtend, gebiedend, vervullend. Kniel neer voor het gelaat van God in je broeder 

en zuster. 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. 

Tekst van Titus Brandsma 

  

mailto:titusbrandsma@karmel.nl
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Lezingenreeks ter nagedachtenis van Titus Brandsma 
Het Titus Brandsma Instituut organiseert dit voorjaar een viertal gratis online lezingen over Titus 

Brandsma. 

Titus Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in Ugoklooster (nabij Bolsward) als Anno Sjoerd 

Brandsma. Titus werd zijn kloosternaam bij het intreden bij de orde der karmelieten. Brandsma had 

vele talenten. Hij doceerde jonge karmelieten in opleiding, was maatschappelijk actief in Oss en 

werkzaam als journalist bij De stad van Oss en de Gelderlander. Hiervoor schreef hij vooral artikelen 

over spiritualiteit. 

Grote bekendheid verwierf Titus ook als hoogleraar Filosofie aan de in 1923 opgerichte Katholieke 

Universiteit van Nijmegen, waarvan hij bovendien een jaar lang rector magnificus was (1932/33). 

Verschillende middeleeuwse handschriften, later verloren gegaan in de oorlog, zijn dankzij initiatief 

van Titus als fotoafdruk bewaard; het fundament van het in 1968 opgerichte Titus Brandsma Instituut. 

Programma lezingen op de woensdagen: 

30 maart Titus Brandsma over Middeleeuwse Filosofie (ENG) door Dr. Simon Nolan o.carm 

20 april Titus Brandsma over heiligheid door Prof. dr. Inigo Bocken 

11 mei Titus Brandsma over nationaalsocialisme (ENG) door Prof. dr. Fernando Millan 

Romeral, o.carm 

Als u klikt op de onderstreepte tekst van de lezing, dan komt u op de website van het Titus Brandsma 

Instituut en treft u nadere informatie aan en ook de manier waarop u zich kunt aanmelden en de 

deelname is gratis. 

 

In Hem immers leven wij 

In Hem immers leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. 

God zo nabij en ver, God is er altijd. 

Wij moeten Hem niet zoeken 

op pleinen of in straten, 

maar in het meest innerlijke van ons wezen, 

opdat wij Hem daar zien met ons verstand, 

liefhebben met onze wil, 

vasthouden met al onze vermogens, 

opdat Hij in ons leeft, steeds meer. 

In Hem immers leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. 

God zo nabij en ver, God is er altijd. 

Hij leeft in ons, dat Hij in ons leve. 

Hij is de goede herder, de trouwe geleider. 

Hij is onze vader, onze beschermer. 

Hij blies ons de levensadem in, Hij is ons behoud. 

Hij leidt sterren en planeten op hun baan, 

schenkt leven aan planten en dieren. 

Hij draagt de wereld op zijn hand. 

Hij woont in ons en opent het oog van ons verstand. 

 

Moge dit feest in ons dat blije besef van met Hem 

verenigd te zijn versterken. 

In Hem immers leven wij, bewegen wij ons 

en zijn wij. 

God zo nabij en ver, God is er altijd. 

Chris Fictoor 

Dit lied is gebaseerd op een tekst van Titus 

Brandsma en op muziek gezet door Chris 

Fictoor, ter ere van het 50-jarig jubileum van 

het bisdom Groningen/Leeuwarden. 

Uit: Van Titus Brandsma tot Edith Stein, blz. 

140, Adveniat,  

Beeld van 

Titus 

Brandsma 

bij Boni-

fatius-

kapel in 

Dokkum 

  

https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/onderwijs/lezingenreeks-ter-nagedachtenis-titus-brandsma/#hb62935f9-a1fa-1da1-dc93-8e6a1015050c
https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/onderwijs/lezingenreeks-ter-nagedachtenis-titus-brandsma/#h85c962f0-bee9-251f-3714-e2c3ab479605
https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/onderwijs/lezingenreeks-ter-nagedachtenis-titus-brandsma/#h5d036a20-e9f4-32b3-ec22-33dec064e26d
https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/onderwijs/lezingenreeks-ter-nagedachtenis-titus-brandsma/#h5d036a20-e9f4-32b3-ec22-33dec064e26d
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Agenda 
Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen en Badhoevedorp 

Activiteit Tijd Plaats Adres Datum Blz. 

Maart 2022      

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 

Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 25-03-2022 3 

Mystiek in de psalmen 10:15 - 12:15 Online O 26-03-2022 7 

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

April 2022      

Film en Spiritualiteit 14:30 - 17:00 Amstelveen K 01-04-2022 6 

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 

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 6 

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

Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 29-04-2022 3 

Mei 2022      

Mystiek in de psalmen 10:15 - 12:15 Online O 07-05-2022 7 

Heiligverklaring Titus Brandsma 10:00 - 12:00 Rome  15-05-2022  

 

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 

 

 


