Karmelkring Boxmeer
Jaarprogramma 2017 – 2018
Karmelkring Boxmeer heeft een aanbod van bezinningsbijeenkomsten. Dit programma is
bedoeld voor ieder die zich wil verdiepen in vragen die betrekking hebben op leven en geloven.
Dit jaar loopt het thema ‘geestelijke weerbaarheid’ als een rode draad door ons
bezinningsaanbod. Het zoeken naar zin en verdieping, naar de dragende Grond van ons
bestaan, naar God in het drukke leven van alle dag, kan helpen ons weerbaar te maken in het
gewone leven van elke dag. Dit zoeken krijgt gestalte in ons samen vieren, bidden en stil zijn,
in ervaringsuitwisseling en gesprek over de geestelijke weg, in het lezen van de Schrift en van
mystieke teksten. Wij hopen dat ons aanbod aansluit bij uw behoefte aan bezinning en
verdieping.

VIERINGEN
De Boxmeerse Karmelgemeenschap komt driemaal daags in gebed bijeen in de Bloedkapel
van de Petrusbasiliek. Deze vieringen zijn openbaar. U bent van harte uitgenodigd om met
ons mee te bidden.
Psalmviering:
08.00 - 08.25 uur
Stilteviering:
12.00 - 12.25 uur
Eucharistieviering:
18.45 uur
Gebedsviering:
18.45 uur (woensdag)
Viering rond de Karmelregel:
12.00 uur (zaterdag)

BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN


Meditatief wandelen in de tuin van het Karmelklooster: Sporen van God

God die sporen trekt in het leven, daar vertellen mystici van: soms in liefdestaal, soms als een
gedicht of filosofie, vaak met begrippen uit hun eigen religieuze traditie. Al wandelend in de
tuin van het Karmelklooster, in de beleving van de natuur om je heen, lopen we in stilte - na
een inleidende meditatieve tekst van o.a. Teresa van Avila en Johannes van het Kruis. Na
afloop is er koffie/thee voor wie dat wil.
Begeleiding: Mieke van Baal
Data:
zaterdag 9 en 30 september, 14 en 28 oktober
Tijd:
10.30 - 12.00 uur


Wegwijs in de Bijbel

Ondanks de toenemende secularisatie is de Bijbel nog steeds een van de belangrijkste pijlers
van onze westerse cultuur. Onze taal is doorspekt met Bijbelse uitdrukkingen. De beeldende
kunt bevat vele expliciete, maar nog meer verborgen verwijzingen naar Bijbelse verhalen en
thema’s. Maar toch neemt de feitelijke kennis van de Bijbel af. Mensen vinden hun weg niet
meer in dit belangrijke boek. In vier bijeenkomsten geven we inzicht in de indeling van de
Bijbel, in de ontstaansgeschiedenis en in de manieren waarop je de Bijbel kunt lezen. De
bijeenkomsten zijn bedoeld voor lectoren en lectrices, koorleden, deelnemers aan Bijbel
groepen, bezoekers van de zondagse vieringen en voor allen die geïnteresseerd zijn in de
Bijbel, maar niet goed weten hoe eraan te beginnen.
Begeleiding: Huub Welzen o.carm.
Data:
dinsdag 12 en 26 september, 10 en 24 oktober
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


Tekstlezing Herman Andriessen: De weg van het verlangen

In negen maandelijkse bijeenkomsten lezen wij teksten uit De Weg van het Verlangen van
Herman Andriessen. Dit boekje, verschenen in 1992, was de vrucht van zijn aandachtige
omgang met het menselijk verlangen. In korte hoofdstukjes beschrijft het de weg die het
verlangen kan gaan wanneer het mag uitgroeien en wanneer mensen het bij hun verlangen
kunnen uithouden. De grondgedachte van Herman Andriessen was dat wij mensen –
doorheen alles wat in een leven kan gebeuren en de dwaalwegen de wij kunnen gaan – op
weg zijn naar het Geheim dat het leven draagt. Een Geheim dat zich laat kennen in al de
vormen die het verlangen aanneemt.
Begeleiding: Susan van Driel o.carm.
Data:
zaterdag 23 sept., 21 okt., 18 nov., 16 dec., 27 jan., 24 febr., 24 maart, 21 april
en 26 mei
Tijd:
14.00 - 16.00 uur


Samen Bijbel lezen, luisteren en bespreken

Bezig zijn met een Bijbeltekst is voor velen niet een dagelijkse bezigheid. Toch blijkt menige
Bijbeltekst ons te kunnen aanspreken en verrijkend te zijn in ons dagelijkse leven. We kijken
naar wat er staat, horen achtergrondinformatie en, samen er over pratend, ontvouwt de tekst
zich gaandeweg en geeft zijn kracht en rijkdom prijs. We komen éénmaal per maand samen
om te zien wat het evangelie van de komende zondag ons kan zeggen.
Begeleiding: Jos Boermans o.carm.
Data:
vrijdag 29 sept., 27 okt., 24 nov., 22 dec., 26 jan., 23 febr., 23 mrt., 20 apr.,

25 mei en 29 juni.
Tijd en plaats: 10.00 - 11.30 uur, Parochiehuis


Poëzie Willem Jan Otten: Ik kom uw lezen ingedreven

Willem Jan Otten heeft een veelzijdig oeuvre op zijn naam staan: poëzie, verhalend proza,
toneel, kritieken, essays. Maar in al zijn werk staat één ding centraal: ‘het enige wat me nog
interesseert: of er een schrijver / schrijfster is die een gelovend personage wil creëren. Niet
perse christelijk, maar gelovend. Iemand, om met Graham Green te spreken, die zichzelf
afgezet weet tegen een absolute eis. Kleine mensen afgezet tegen een Groot Plan,
stervelingen afgezet tegen het lijden’. In 1999 ging hij over tot de katholieke kerk. In die jaren
publiceerde hij veel poëzie.
Wij lezen een keuze uit de gedichten die hij in die tijd geschreven heeft en gaan met elkaar in
gesprek over wat het betekent voor ons leven.
Begeleiding: Hettie Berflo o.carm.
Data:
dinsdag 31 oktober en 14 november
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


Kerk en actualiteit Lutherjaar

Ook in onze kerk is veel aandacht voor het 5de eeuwfeest van Luthers Hervorming. Paus
Franciscus ging naar Zweden om met de Lutheranen te herdenken en te bidden. De Duitse
katholieke en evangelische bisschoppen zoeken samen naar de grondinspiratie van Luther.
Door studies en oecumenische contacten zien we ook in het theologisch denken in onze kerk
een grote verschuiving in visie op de christenmens Luther en zijn betekenis voor de kerk die
zich steeds moet vernieuwen, en voor de groeiende eenheid tussen de R.K Kerk en de
Reformatie. Ook is er een gezamenlijke visie groeiend op de rechtvaardigingsleer (sola gratia)
en op de verhouding geloof en goede werken (sola fide).
Begeleiding: Falco Thuis o.carm.
Datum:
dinsdag 7 november
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


Film en Spiritualiteit: Vertel ons van de liefde

Twee films die ons heel verschillende kanten van de liefde laten zien, pijnlijk, confronterend,
ontroerend, onverwacht. Maar steeds bevragen ze ons op onze vooronderstellingen,
aannames en ideeën over de liefde.
o Hiroshima mon amour
Een Japanse architect en een Franse actrice ontmoeten elkaar in Hiroshima. Zij begint een
intense verhouding met hem. Hun gesprekken gaan eerst over de ellende die hij en zijn familie
hebben doorgemaakt door het bombardement. Maar ook zij heeft diepgaande ervaringen
opgedaan in het bezette Frankrijk. Maar is alles wat zij zich herinnert werkelijkheid of projectie?
Regie: Alain Resnais, (1959), bewerking van het boek Hiroshima mon amour van Margerite
Duras. Met Emmanuelle Riva in de hoofdrol.
o Coming home
De film speelt zich af in de nadagen van de Chinese Culturele Revolutie. Een dissident wordt
naar een werkkamp gestuurd en zo van zijn gezin gescheiden. Hij vlucht, wordt verraden, weer
opgepakt. Twintig jaar later verloopt de thuiskomst moeizaam. Niet door gebrek aan
wederzijdse liefde. Integendeel.
Regie: Zhang Yimou, met in de hoofdrol Gong Li.

Begeleiding:
Data:
Tijd:
Kosten:



Hettie Berflo o.carm.
vrijdag 17 november en 2 februari
16.00 uur - 20.00 uur
€ 12,50 per avond; inclusief koffie, thee, soep. S.v.p. brood meenemen.
Graag voor elke avond apart aanmelden.

Titus Brandsma

Het is 75 jaar geleden dat Titus Brandsma in het concentratiekamp Dachau overleed. Titus’
leven stond in dienst van God en mensen. Hij had een diep respect voor mensen, zelfs voor
hen die het kwaad vertegenwoordigden. Hij bestreed het kwaad, maar niet de mensen. Hij trad
zelfs degenen die hem wilden vernietigen, ondanks al hun wreedheid, tot het laatste moment
van zijn leven met respect en goedheid tegemoet. Titus Brandsma had een oneindig
vertrouwen in God en in de kracht van Gods goedheid die in ieder mens verscholen zit.
Susan van Driel zal deze avond een inleiding houden over de inzichten van Titus Brandsma
over goed en kwaad. We zullen ook de gelegenheid hebben om met elkaar in gesprek te gaan
over dit onderwerp.
Begeleiding: Susan van Driel o.carm.
Data:
dinsdag 21 november
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


Meister Eckhart kerstpreek Godsgeboorte

Eigenlijk gaat het Eckhart maar om één ding: dat de godsverhouding levend en vruchtbaar zal
zijn: ‘Dat God in ons geboren mag worden’. Daartoe vecht hij de godsverhouding aan als zij
‘slechts’ dient tot veiligheid en behoud. Als wij God gebruiken voor onze eigen doeleinden en
zekerheden. Maar godsdienstig leven is gevaarlijk, uitdagend, het dringt voorbij aan een soort
dood, naar nieuwe geboorte. Want God ‘verlangt er heftig naar in ons geboren te worden’.
Op weg naar Kerstmis bezinnen we ons op de naderende geboorte van God, aan de hand van
een preek die Eckhart speciaal voor de kersttijd gehouden heeft. Samen lezend proberen we
te ontdekken wat dit betekent, ook in ons eigen leven.
Begeleiding: Hettie Berflo o.carm.
Data:
vrijdag 1 en 15 december
Tijd:
15.30 - 17.15 uur


Op weg naar Kerstmis – met Bach, een spiritueel-liturgische benadering van
Kerstcantates van Bach

Op weg naar Kerstmis zal Ad de Keyzer ons deze avond aan de hand van – een gedeelte –
van het Weihnachtsoratorium, meenemen door de liturgische muziek van Bach. Ontdek met
hem hoe tekst en muziek samen ongekende emotie oproepen. Hoe liturgie zijn eigen dynamiek
heeft en hoe dit een ander licht werpt op de wisselwerking tussen de compositie, uitvoerders
en hoorders van deze cantates.
Dr. Ad de Keyzer is wetenschappelijk medewerker van het Nijmeegse Titus Brandsma
Instituut: ‘Bach maakte de cantates en de passionen voor de kerkdienst, de liturgie. Maar denk
niet dat de teksten daarmee helemaal los staan van het leven. Alles in een kerkdienst heeft
met het leven te maken. Kyrië is Syrië. Liturgie gaat over de shit van deze wereld, over de
ervaringen van mensen, daar is niks heiligs aan. In de teksten en de muziek van Bach worden
mensen op hun ervaringslaag aangesproken.’
Begeleiding: Ad de Keyzer
Data:
woensdag 13 december
Tijd:
19.45 - 21.45 uur



Karmelheiligen: Baptista Mantuanus 1447-1516

Johannes Baptista Spangolo was een groot en indrukwekkende karmeliet, hervormer van
karmelitaans leven, beginnend in de karmel van Mantua. Als prior generaal werkte hij aan de
vernieuwing van karmelitaans leven in de hele Orde. Ook werd hij bekend als christen
humanist, filosoof, dichter en schrijver, en zette zich in met de kracht en de faam van zijn
persoon voor de hervorming van de Kerk ‘in hoofd en leden’. Hij stierf in het jaar dat in
Duitsland Luther zich als kerkhervormer begon te manifesteren.
Begeleiding: Falco Thuis o.carm.
Datum:
donderdag 11 januari
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


Iconen van Gerechtigheid

Gerechtigheid komt in ons spraakgebruik in allerlei betekenissen voor. Wat verstaan wij onder
gerechtigheid? Behalve bezinning nodigt gerechtigheid ook uit om in actie te komen.
Mahatma Gandhi, Titus Brandsma en Nelson Mandela hebben zich in hun leven op bijzondere
wijze ingezet voor gerechtigheid. Wie of wat heeft hen bewogen om deze weg te gaan? Er zijn
meer mensen die iconen van gerechtigheid genoemd kunnen worden of die hun hele leven
hebben gestreden voor gerechtigheid, bijvoorbeeld op het gebied van het strafrecht. Waar
putten zij hun inspiratie uit om tegen de gevestigde opvattingen in te gaan? Wat kunnen wij
van hun volhardende moed leren en hoe kunnen wij zelf meewerken aan een meer
rechtvaardige en menswaardige samenleving? Op deze en andere vragen zal op deze
bijeenkomst worden ingegaan.
Begeleiding: Hans Lucassen, geassocieerd
Datum:
dinsdag 16 januari
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


Bezinningsdag rond Etty Hillesum

Etty Hillesum werd in 1914 geboren uit joodse ouders. In 1943 kwam zij om in Auschwitz. Pas
begin jaren tachtig van de vorige eeuw werd zij bekend als schrijfster van dagboeken en
brieven, die gebundeld werden onder de titel: Het verstoorde leven. Haar leven en werk
kunnen worden verstaan als een spirituele zoektocht naar de bron van liefde en mededogen.
Op deze dag gaan we ons verdiepen in haar leven, haar persoonlijkheid en vooral in haar
geschriften. We willen nagaan wat die ons te zeggen hebben over ons leven nu.
Door stil te staan bij haar bronnen van inspiratie komen we wellicht beter in contact met onze
eigen inspiratiebronnen. Haar gesprekken met God, in haar dagboeknotities, brengen ons
wellicht ook in gesprek met God.
Begeleiding: Susan van Driel o.carm.
Data:
zaterdag 3 februari
Tijd:
10.00 - 12.30 uur 13.30 - 16.00 uur. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.
Kosten:
€ 10,00


Zangdag - Begin van de viering van het Pasen van de Heer

Zang en liederen en muziek zijn een wezenlijk onderdeel van onze liturgievieringen. In de
christelijke liturgie vieren en gedenken wij het leven van Jezus Christus. De basis van ons
vieren is gelegen in het Paasmysterie. In de eerste eeuwen vierde men eenvoudigweg enkel
de zondag, de dag waarop leven dood en verrijzenis van Jezus Christus werden herdacht.
Vanaf de vierde eeuw komt er steeds meer aandacht voor de aparte viering van afzonderlijke

gebeurtenissen en elementen uit Jezus leven, lijden, dood en verrijzenis, met name in
Jeruzalem Zo ontstond de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag …
De viering van Witte Donderdag is het begin van het ‘Triduüm sacrum’, het Paastriduüm. We
vieren in die drie dagen wat het evangelie ons aanreikt en wat tot de kern van ons christelijk
geloven behoort: Hij gaf zichzelf in de gedaante van Brood, gaf zijn leven op het kruis, rustte
in het graf en werd op de derde dag opgewekt uit de dood.
Eigenlijk gaat het in het Paastriduüm om een doorlopende viering vanaf de intredezang van
Witte Donderdag tot en met de Paaswake. Hoe dan ook met Witte Donderdag begint de viering
van het Pasen van de Heer.
De zangdag is bedoeld om enerzijds aandacht te besteden aan nieuwe, en bekende, liederen
van de liturgie van Witte Donderdag en Goede Vrijdag en anderzijds om de spiritualiteit van
de liturgie en van liederen op het spoor te komen. In de liturgie is de zang een weg naar God.
Muziek is een belangrijk middel om ons in beweging te zetten zodat we onze geloofsweg levensweg samen kunnen gaan, het Pasen van de Heer te vieren.
Een zangdag is geen zangrepetitie maar een kennis maken; een vertrouwd raken met de
kracht van het zingen zelf, met de spiritualiteit van liederen en met repertoire dat voortdurend
groeit.
Ad Voesten, o.a. sinds juli 2016 dirigent van het Basilicakoor en koor Vivace in Boxmeer, wil
ons op deze zangdag binnenvoeren in de spiritualiteit van liederen rondom dit thema. In
overleg met hem zal er voor deze zangdag een inspirerend programma worden gemaakt.
Begeleiding: Ad Voesten
Data:
zaterdag 17 februari
Tijd en plaats: 10.30uur tot 15.30 uur, Petrusbasiliek (afsluiting met een vesperdienst)
Prijs:
€ 12,50 (incl. soep, koffie, thee en muziekvoorbeelden) brood zelf meebrengen.


Meditatieve vieringen 40 dagentijd

De veertigdagentijd is bij uitstek een periode van bezinning voor mensen die leven vanuit hun
christelijke wortels. In deze weken bezinnen we ons in woord, beeld, muziek en stilte op de
betekenis van het lijden van Jezus en het lijden in de wereld om ons heen. We maken daarbij
gebruik van de meditaties van Titus Brandsma bij de kruiswegstaties van Albert Servaes. We
komen bij-EEN in de Bloedkapel.
Begeleiding: Minie Pasop o.carm.
Data:
woensdag 21 en 28 februari 7, 14, 21 en 28 maart
Tijd:
18.45 - 19.15 uur


Poëzie lezen in de Veertigdagentijd

De Nederlandse poëzie is diep doortrokken van ons christelijk geloof. Wat zich niet alleen uit
in oprecht geloof, navolging en overgave, maar ook in twijfel, verzet, in angst, vrees,
opstandigheid en bevreemding. De veertigdagentijd met de Goede of Stille Week reikt bij
uitstek thematieken aan waarin de grote thema’s van het christelijk geloof aan bod komen,
maar waarbij tegelijk conflicterende grenservaringen van ons menselijk bestaan zich naar de
voorgrond dringen.
Wij lezen gedichten van verschillende dichters en gaan met elkaar in gesprek wat ze kunnen
betekenen voor onze spiritualiteit.
Begeleiding: Hettie Berflo o.carm.
Data:
dinsdag 6 en 20 maart
Tijd:
19.45 – 21.30 uur



Over wegen – Ruimte van Leven. Een bezinnende wandeling door de Petrus-basiliek

In de St. Petrusbasiliek is heel veel te zien. Als we ook de verhalen en overwegingen horen
achter alles wat er te zien is, gaat de basiliek leven. Meer nog: dan ontdekken we dat heel veel
van wat er te zien is, te maken heeft met onze levensweg en wat wij in ons leven meemaken
en ervaren.
Begeleiding: Bep de Vreede o.carm.
Data:
zondag 11 maart (Laetare), donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en 27 mei
(Drie-eenheid)
Tijd en plaats:15.30 - 16.30 uur, St. Petrusbasiliek


Meditatie Goede week

Aan het begin van de Goede Week op weg naar Pasen een meditatieve avond waarin we op
zoek zijn naar, en stil staan bij, de betekenis van Lijden en Kruis in ons leven. Wat betekent
het lijden van Christus in onze tijd? Wat betekent het Kruis, je kruis dragen in het leven hier en
nu?
In (Schrift)woorden, teksten die klinken, in stilte, beeld en muziek staan we stil bij deze vragen
en overwegen ze.
Begeleiding: Hans Lucassen geassocieerd en Bep de Vreede o.carm.
Datum:
maandag 26 maart
Tijd:
19.45 - 21.30 uur
 Als de Karmel u trekt …
Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn
voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdagen op zaterdag 4 november of
5 mei. Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer,
tel. 0485-562154 / 562155, vormingshuis@karmel.nl

INFORMATIE EN AANMELDING
Informatie
en
het
meest
recente
aanbod
vindt
u
op
onze
website:
www.karmelcentra.nl/boxmeer. De bijeenkomsten zijn in het Karmelklooster te Boxmeer;
ingang Kerkpad 1, bij de parkeerplaats achter de kerk. Voor elke bijeenkomst wordt een
vergoeding van € 5,- gevraagd (tenzij anders vermeld staat). Indien de kosten een bezwaar
zijn, neemt u rustig contact op met Minie Pasop of Bep de Vreede.
U kunt zich opgeven voor het bezinningsaanbod van de Karmelkring, bij voorkeur een week
voor aanvang van de betreffende activiteit, bij het secretariaat van de Karmelkring, Steenstraat
39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562156, email: karmelkringboxmeer@karmel.nl.
Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst.
Ook de regionale werkgroep Vorming en Toerusting van de PKN heeft een eigen
bezinningsaanbod. Meer informatie vindt u op de website: http://www.pgboxmeer.nl

