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Maria, Onze Lieve Vrouw 

van de berg Karmel 

 

Karmel berichten 
 

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp 

Maand januari 2022 
 

 

22 januari 2022 

 
 

Zalige Titus Brandsma 

Beste mensen, 

Afgelopen week heeft de voorbereidingsgroep met elkaar gesproken over het programma voor de eerst 

komende maanden. De huidige stand van de pandemie vereist, dat wij terughoudend zijn in ons 

aanbod. Toch kunnen enkele bijeenkomsten doorgaan en die treft u in deze uitgave aan. 

In het najaar hebben wij voor het eerste kwartaal van 2022 een aantal nieuwe activiteiten 

aangekondigd. Helaas blijkt dat u terughoudend bent geweest met aanmelden voor de bijeenkomsten, 

Wij moesten daarom besluiten deze niet door te laten gaan. Deze terughoudendheid begrijpen wij heel 

goed, want door de covid besmettingen zijn ook wij heel voorzichtig. Later in dit jaar zullen wij 

bezien of er bij betere omstandigheden wel voldoende belangstelling voor bestaat. 

Uit het overleg met de andere Centra voor Spiritualiteit van de Karmel krijgen wij steeds mee zicht op 

wat elders wordt georganiseerd. Sommige van die activiteiten mogen wij ook onder uw aandacht 

brengen en dat doen wij graag. Deels zijn het activiteiten waaraan u online kunt deelnemen en deels 

omdat u van harte welkom bent ter plaatse, nadat de beperkende maatregelen voorbij zijn. Graag 

vernemen wij van uw ervaringen. 

Het Karmel gebed en de gebedsketting nemen wij graag maandelijks op in ons bericht. Op dit moment 

is die voor januari nog niet beschikbaar. In de komende dagen zal deze verschijnen op: Gebedsketting 

– Karmel Nederland 

Natuurlijk hopen wij dat het u allen goed gaat en dat wij u binnenkort weer kunnen ontmoeten. 

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 

Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net  

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

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

  

https://www.karmel.nl/gebedsketting/
https://www.karmel.nl/gebedsketting/
mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net
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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. 

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. 

Nederlandstalige informatie over Taizé is te vinden op: www.taize.fr/nl 

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 

 

Psalm (uit Psalm 41) 

Zoals een hinde smacht 

naar stromend water, 

zo smacht mijn ziel 

naar u, o God. 

Mijn ziel dorst naar God, 

naar de levende God, 

wanneer mag ik nader komen 

en Gods gelaat aanschouwen? 

Tranen zijn mijn brood, 

bij dag en bij nacht, 

want heel de dag hoor ik zeggen: 

“Waar is dan je God?” 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 

en onrustig in mij. 

Vestig je hoop op God, 

eens zal ik hem weer loven, 

mijn God die mij ziet en redt. 

  

http://www.taize.fr/nl
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. 

Medio februari wordt het inhoudelijk programma bepaald, maar reserveer 

de data vast. 

Datum 3 maart 2022 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 2 en 17 februari 2022 3 en 17 maart 2022 7 en 21 april 2022 

Tijd 14:00 - 16:00 uur 

Plaats 
Parochiekerk HH. Engelbewaarders, 

Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE  Badhoevedorp 

Begeleiding Jan Engelen 

Bijdrage Vrijwillige bijdrage. 

Aanmelden bij Jan Engelen jnngln@gmail.com  

Kiezen voor het licht 

Mensen die de vreugde van God hebben leren kennen, ontkennen de duisternis niet, maar kiezen 

ervoor om niet in die duisternis te leven. Zij verkondigen dat het licht in de duisternis schijnt en dat dat 

licht meer te vertrouwen is dan de duisternis. Zij stellen dat een klein beetje licht veel duisternis kan 

verdrijven. Zij wijzen elkaar op de vonken van licht die hier en daar te zien zijn. Zij herinneren elkaar 

eraan dat die kleine lichtpuntjes de verborgen maar werkelijke aanwezigheid van God openbaren. Zij 

ontdekken dat er Mensen zijn die elkaars wonden helen, elkaars beledigingen vergeven, bezittingen 

delen, gemeenschappen stichten, dankbaar zijn voor de talenten van anderen. Zij leven in de 

voortdurende verwachting van de volle openbaring van Gods heerlijkheid. 

Henri Nouwen, Eindelijk thuis. 

  

mailto:w.ernst@karmel.nl
mailto:jnngln@gmail.com
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Gespreksgroep Karmel 

 

Deze reeds enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe leden. We 

bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die ook door de deelnemers 

aangedragen kunnen worden. 

Nieuwe deelnemers  zijn altijd welkom. 

We bespreken nu het boek “De kerk is fantastisch” van de bekende Belgische 

schrijver Rik Torfs (KokBoekencetrum Uitgevers / Utrecht 2020). Hij kijkt naar 

de kerk vanuit acht verrassende invalhoeken. Het levert serieuze, grappige, 

ontroerende, altijd prikkelende notities op. De titel van het boek is al een 

uitdaging. 

 Aalsmeer Badhoevedorp 

Datum 27 januari 2022 16 februari 2022 16 maart 2022 

 24 februari 2022 20 april 2022 

Tijd 14:00 – 16:00 uur 14:00 – 16:00 uur 

Plaats Parochiecentrum,  

Gerberastraat 6, 

1431 SG  Aalsmeer 

Pastorie Badhoevedorp, 

Adelaarstraat 15 A, 

1171 TM  Badhoevedorp 

Begeleiding Loek Seeboldt o.carm Bijdrage vrijwillig 

Aanmelden bij Lia Pieterse 

blpieterse@quicknet.nl 

Loek Seeboldt o.carm. 

loekseeboldt@hetnet.nl  of  0297 – 34 73 31 

Film en Spiritualiteit 

 

Zoals we gewend zijn, komen we in huiselijke kring in de kerk op het Westelijk 

Halfrond bij elkaar rond een film. We gaan na de film te hebben gezien met elkaar 

in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen. 

1 april 2022 

“Genesis” 

De film “Genesis”, waarin een oude Afrikaanse man vertelt over de oerknal, het ontstaan van de 

wereld en van het leven, 

22 april 2022 

“Human” 

De documentaire “Human”, met daarin een indrukwekkende kijk op de hedendaagse samenleving 

afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet. Naar aanleiding daarvan gaan we met elkaar in 

gesprek over onze geloofsbeleving en religieuze ervaring. 

Tijd 14:30 - 17:00 uur. 

Plaats 
Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen, 

Tuinkamer en ontmoetingsruimte. 

Begeleiding Gerard Westendorp o.carm. 

Bijdrage € 10,00 per film. 

Aanmelden Uiterlijk een week tevoren  

Bij Hans en Angela van Kessel h.en.a.vankessel@outlook.com 0297-34 06 82 

mailto:blpieterse@quicknet.nl
mailto:loekseeboldt@hetnet.nl
mailto:h.en.a.vankessel@outlook.com
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Regellezen 

 

De regel van de Karmel. 

De Karmelregel is als een leefregel gegeven aan een groep kluizenaars op de 

berg Karmel, in de 13e eeuw. Later die eeuw is de Regel aangepast aan de 

nieuwe situatie van de karmelieten toen zij zich vestigden in Europa. 

Ondertussen zijn we zoveel eeuwen verder en nog altijd is de Karmelregel een 

leidraad, een leefvorm voor mensen overal ter wereld: voor mannen en 

vrouwen, voor kloosterlingen en voor hen die binnen hun eigen levensstaat 

karmelitaans willen leven. 

Het is een korte Regel, met een beetje goede wil past hij op twee A4. En er zit 

ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld, het moet ‘voegen’. En toch 

wijst die milde Regel een weg, gericht op de ‘omvorming in Christus’. 

Centrale thema’s in de regel zijn: ‘de plaats die je gegeven wordt’, het ‘onder-

houden van de stilte’, ‘iets van werk’ en ‘het aantrekken van de wapenrusting 

Gods’. 

Gekalligrafeerde 

Karmelregel door 

Arie Trum 

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

te bespreken. De data van de bijeenkomsten worden aan de vaste deelnemers doorgegeven. 

Wie deel wil nemen aan deze activiteit wordt verzocht eerst contact op te nemen met:,  

Bij: Elise Vorstermans e.vorstermans@upcmail.nl 06 21 28 81 92 

Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, 

Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen, Tuinkamer 

Teken van leven 

In de afgelopen maanden heeft overleg plaatsgevonden met Kees Waaijman en Marieke Rijpkema, 

beheerder van het Titus Brandsma Memorial over het online kunnen volgen van activiteiten die Kees 

Waaijman voorheen deed in Amstelveen. 

Tijdens dat overleg is gebleken dat laten samenvallen van de bijeenkomsten over “Psalm lezen, 

Mystiek in de psalmen” voor Nijmegen en Amstelveen in de uitvoering praktischer is met naar 

verwachting hetzelfde effect voor de deelnemers. 

Daarnaast zijn er ook andere online bijeenkomsten vanuit Nijmegen waar u zich bij kunt aansluiten. 

Daarover hierna. 

Als u rechtstreeks de informatie van de periodieke uitgave van ‘Teken van leven’ wilt ontvangen, dan 

moet u zich melden bij Marieke Rijpkema, titusbrandsma@karmel.nl  

Activiteiten die vanuit Nijmegen worden georganiseerd, kunt u ook terugvinden op: Programma 

overzicht - Titus Brandsma Memorial 

 

Mededogen vraagt ons om te gaan waar het pijn doet, om de plaatsen van pijn binnen te gaan, om te 

delen in gebrokenheid, angst, verwarring en angst. Compassie daagt ons uit om te huilen met 

degenen in ellende, om te rouwen met degenen die eenzaam zijn, om te huilen met degenen in 

tranen. Compassie vereist dat we zwak zijn voor de zwakken, kwetsbaar voor de kwetsbaren en 

machteloos tegenover de machtelozen. Compassie betekent volledige onderdompeling in de 

conditie van het mens-zijn. 

Henri Nouwen 

Henri J.M. Nouwen (2017). "Jij bent de geliefde: dagelijkse meditaties voor spiritueel leven" 

mailto:e.vorstermans@upcmail.nl
mailto:titusbrandsma@karmel.nl
https://titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/
https://titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/
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Psalm lezen, Mystiek in de psalmen 

 

Kees Waaijman is emeritus-hoogleraar Spiritualiteit Radboud Universiteit 

Nijmegen en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. 

Ruim 50 jaar verdiept hij zich in de Psalmen en geeft daar inhoud aan op 

Karmelitaanse wijze. 

In de bijeenkomst wordt de ruimte van een psalm geopend door bespreking van 

de psalm, het samen vieren van die psalm, en gelegenheid voor bezinning in 

stilte of gesprek. 

In elke bijeenkomst staat één psalm centraal.  

Omdat het heen en weer reizen voor Kees Waaijman te bezwaarlijk is 

geworden, zullen zijn bijeenkomsten via Zoom worden voortgezet.  

Op dit moment zijn de volgende data gepland. De invulling van welke psalmen wanneer worden 

besproken volgt later. Noteert u vast de data. 

Tijd Van 10:15 tot 12:00 uur   

Data 26 februari 2022 26 maart 2022 7 mei 2022 

Bijdrage € 7,50 per keer   

De bijeenkomsten van Kees Waaijman kent een redelijk groot aantal vaste bezoekers. Daar horen een 

paar deelnemers van zeer gevorderde leeftijd bij.  

Op de foto hieronder ziet u hen. Links zit voorover gebogen de heer Frank van der Loo. Hij hoopt op 

23 februari a.s. 100 jaar te worden. Rechts zit Kees Waaijman, die in 2022 de leeftijd van 80 jaar 

hoopt te bereiken. In het midden zit mevrouw Aimée van Hövell, die nog studente is geweest van 

Titus Brandsma. Helaas is zij op 27 december 2021 overleden. Tot vrijwel een paar maanden geleden 

is ze altijd gezond gebleven en zelfs heeft ze afgelopen najaar corona overwonnen. Op 22 februari a.s. 

zou ze 105 jaar zijn geworden. In een indrukwekkende afscheidsviering in de Goede Herder in 

Amsterdam is haar leven in een eucharistieviering herdacht. Els Kuypers heeft daar prachtig over haar 

gesproken en behalve haar mystieke interesse ook haar geestelijk openstaan in het algemeen naar 

voren gebracht. Tijdens de uitvaart bleek dat ze prachtig kon schilderen en dat wekelijks in 

clubverband nog deed. We verliezen met haar een altijd zeer betrokken, scherpzinnig en gewaardeerd 

deelneemster. 
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Signalen van spiritualiteit 

 

Aanbod uit Nijmegen. 

Omdat bij een vorige online bijeenkomst ook enkele deelnemers waren, 

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

volgende drie bijeenkomsten online te doen 

Datum 24 januari 2022 

Onderwerp De visie van Meister Eckhart 

Tijd 20:00 uur 

Plaats U krijgt na betaling de Zoomlink toegestuurd 

Bijdrage € 5,00 

Aanmelden bij titusbrandsma@karmel.nl 

De bijeenkomst van maandag 24 januari onder leiding van Greetje Feenstra gaat over de visie van 

Meister Eckhart (een mysticus die leefde van ca.1260 -1328). We lezen enkele tekstfragmenten uit zijn 

nagelaten geschriften en bespreken die met elkaar, met als vraag: “Kan ik Maria worden?” 

Heiligheid in het gewone van alledag 

 

Aanbod uit Twente. 

De taakgroep Samenkomsten Karmel Twente heeft weer een nieuwe video 

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

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

Brandsma. Wat betekent heiligheid in onze dagen? De taakgroep 

Samenkomsten heeft ervoor gekozen het thema  ‘heiligheid in het gewone 

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

samenkomsten. 

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

Schriftlezing uit Leviticus 19. Beide teksten roepen op tot heiligheid 

vanwege God die heilig is. 

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

‘heilig’ voor hen betekent. 

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

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

Wilt u reageren op deze video met vragen of suggesties, dan kan dat via onze email: 

karmeltwente@karmel.nl  

 

Wanneer we ons oprecht afvragen welke persoon in ons leven het meest voor ons betekent, merken 

we vaak dat het degenen zijn die, in plaats van advies, oplossingen of genezingen te geven, ervoor 

hebben gekozen om onze pijn te delen en onze wonden met een warme en tedere hand aan te raken. 

De vriend die met ons kan zwijgen in een moment van wanhoop of verwarring, die bij ons kan 

blijven in een uur van verdriet en rouw, die kan verdragen dat hij het niet weet, niet geneest, niet 

geneest en de realiteit van onze machteloosheid onder ogen ziet, dat is een vriend die om ons geeft. 

Henri Nouwen 

"Uit eenzaamheid: drie meditaties over het christelijke leven". 

https://www.youtube.com/watch?v=CDh1oY6ZoUA
mailto:karmeltwente@karmel.nl
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In gesprek over de geestelijke weg 

 

Aanbod uit Boxmeer 

Karmelkring Boxmeer,  Centrum voor Spiritualiteit en het Titus 

Brandsma Instituut zijn voornemens aan te bieden in Boxmeer de cursus 

‘In gesprek over de geestelijke weg’. De cursus is ook bestemd voor niet 

Karmel-geïnteresseerden, voor mensen die in brede zin geïnteresseerd 

zijn in de geestelijke weg. Het is dus geen specifieke Karmelcursus. Dus 

ook betrokkenen uit onze regio kunnen deelnemen. Het aanbod is onder 

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

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

In gesprek over de geestelijke weg 

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

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

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

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

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

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

je verder gaan.  

In elk van de acht bijeenkomsten onderzoeken we een thema. 

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

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

Het Titus Brandsma Instituut organiseert samen met Karmelkring deze cursus. 

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

Data: 25 februari 2022 informatiebijeenkomst, daarna op: 

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

 U geeft zich na de informatiebijeenkomst definitief op voor  

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

Plaats: Kerkpad 1, Boxmeer 

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

Kosten:  € 150,00 

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst van 25 februari bij: 

Ria.Heerema@titusbrandsmainstituut.nl. 

Definitief aanmelden kan na de informatiebijeenkomst van 25 februari via de website van 

www.titusbrandsmainstituut.nl  

 

Vreugde overkomt ons niet zomaar. We moeten kiezen voor vreugde en die elke dag blijven kiezen. 

Het is een keuze gebaseerd op de wetenschap dat we bij God horen en in God onze toevlucht en 

onze veiligheid hebben gevonden en dat niets, zelfs de dood niet, God van ons kan wegnemen. 

Henri Nouwen 

"Jij bent de Geliefde: Dagelijkse Meditaties voor Spiritueel Leven" 

 

  

http://www.titusbrandsmainstituut.nl/
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Overwegingen over ‘Tijd en Eeuwigheid’ 

 

Aanbod uit Oss 

Door het Centrum voor Spiritualiteit Oss ontvingen wij voor u 

een uitnodiging om deel te nemen aan bijeenkomsten onder de 

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

kring kan daaraan worden deelgenomen. Wij hebben dit 

aanbod eerder opgenomen in ons extra bericht van december 

2021, maar herhalen dat graag hier nog eens. 

Het zijn overwegingen bij teksten uit de mystieke traditie, 

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

tot aan Meister Eckhard, die via internet te volgen zijn en wel 

op: 

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

vanaf 8 januari 2022. 

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

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

aan verbonden. 

De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten 

 

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

retraite gaat op Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op 

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

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

door Myriam Van den Eynde. 

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

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

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

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

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

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

op weg naar Pasen.” 

Hoe deelnemen?  

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

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

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

Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. 

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

geleide meditatie via ZOOM. 

Een productie van ignatiaansbidden.org 

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

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

meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 

  

mailto:leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl
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Agenda 

Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen en Badhoevedorp 

Activiteit Tijd Plaats Adres Datum Blz. 

Januari 2022      

Overwegingen over ‘Tijd en Eeuwigheid’ 16:30 - 17:00 Online O 22-01-2022 9 

Gespreksgroep Karmel 14:00-16:00 Aalsmeer PH 27-01-2022 4 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp PK 27-01-2022 2 

Februari 2022      

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 03-02-2022 3 

Overwegingen over ‘Tijd en Eeuwigheid’ 16:30 - 17:00 Online O 05-02-2022 9 

Gespreksgroep Karmel 14:00-16:00 Badhoevedorp PB 16-02-2022 4 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 17-02-2022 3 

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

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp PK 24-02-2022 2 

Gespreksgroep Karmel 14:00-16:00 Aalsmeer PH 24-02-2022 4 

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

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

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

Maart 2022      

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

55+     “met nieuwe ogen zien” 10:15 - 11:45 Aalsmeer PH 03-03-2022 3 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 03-03-2022 3 

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

Gespreksgroep Karmel 14:00-16:00 Badhoevedorp PB 16-03-2022 4 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 17-03-2022 3 

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

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

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

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp PK 31-03-2022 2 

April 2022      

Film en Spiritualiteit 14:30 - 17:00 Amstelveen K 01-04-2022 4 

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

55+     “met nieuwe ogen zien” 10:15 - 11:45 Aalsmeer PH 07-04-2022 3 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 07-04-2022 3 

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

Gespreksgroep Karmel 14:00-16:00 Badhoevedorp PB 20-04-2022 4 

Mattheus in Badhoevedorp 14:00 - 16:00 Badhoevedorp PB 21-04-2022 3 

Film en Spiritualiteit 14:30 - 17:00 Amstelveen K 22-04-2022 4 

Karmelviering 10:30 Badhoevedorp PK 28-04-2022 2 

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

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

Mei 2022    01-05-2022  

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

Uitleg afkortingen en adressen:  

Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG  Aalsmeer PH 

Zwarteweg 36, 1431 VM  Aalsmeer ZW 

Kerk Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN  Amstelveen K 

Pastorie,  Adelaarstraat 15 A, 1171 TM  Badhoevedorp PB 
 


