Karmelkring Boxmeer
Jaarprogramma 2016 – 2017
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 'ontheemding' als een rode draad door ons
bezinningsaanbod. We worden allemaal geconfronteerd met ontheemding; met een
ongeneeslijke ziekte, het verlies van een kind, een onverwachte scheiding of het verlies van
werk. Ook de vele vluchtelingen laten ons niet koud. Ontheemding heeft te maken met een
grondig verlies van het vertrouwde, het veilige, en met verlies van een thuis, ook een
geestelijk thuis. Maar mystici en kunstenaars zoeken vaak de ontheemding als een weg tot
het ware zelf en tot de echte werkelijkheid. Zij bevrijden zich van de druk van de socialisatie
om zich bloot te stellen aan Gods werking. 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


Samen Bijbel lezen

Voor onze bezinning is steeds het uitgangspunt: de tekst van het evangelie van de komende
zondag. De bezinning en uitwisseling verloopt in twee fasen. Eerst vragen we ons af: wat
staat er in de tekst, wat wil de auteur overbrengen? Vandaaruit stellen we ons de vraag: wat
is de betekenis voor mij, voor ons nu? De vele feitelijke vormen van ontheemding –
persoonlijk en in onze samenleving – kunnen we hierbij meenemen.
Begeleiding: Jos Boermans o.carm.
Data:
vrijdag 30 sept., 28 okt., 25 nov., 23 dec., 20 jan., 24 febr., 31 mrt., 28 apr.,
26 mei en 30 juni.
Tijd en plaats: 10.00 – 11.30 uur, Parochiehuis


Kerk en actualiteit

Het recente onderzoek ‘God in Nederland’ laat zien, dat heel veel katholieken kerkelijk
‘ontheemd’ zijn. De meeste Nederlanders komen bijna nooit meer in de kerk. Wordt ons land
helemaal ‘los van God’? Ondanks dat onkerkelijkheid schrikbarend snel toeneemt, is er
tegelijk veel zoeken onder mensen, zoeken naar zin en perspectief, in een wereld die zo
fascinerend kan zijn en tegelijk zo vol desillusies en onmenselijkheid. Aan de hand van
enkele schrijvers, zoals Erik Borgman, Mgr. De Korte en Tomas Halik, zien we in deze
complexe werkelijkheid nieuwe ontwikkelingen, waarbij we willen stil staan.
Begeleiding: Falco Thuis o.carm.
Datum:
dinsdag 20 september
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


Film en Spiritualiteit

Zoals we al jaren gewend zijn gaan we met elkaar in gesprek, over wat het gene dat we zien
bij ons oproept. Zo willen we onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring verdiepen.
Het kwaad is een mysterie, een geheim. En we verlangen er naar dat te doorgronden.
Waarom is er zoveel geweld en ellende in de wereld? We kunnen alleen maar erkennen dat
het er is en nadenken of en hoe het voorkomen kan worden. En vaak is het niet eens te
voorkomen. Ook bijbel en religie geven geen pasklare oplossingen. Daarom deze keer twee
films die het kwaad als onderwerp hebben.
In de film Son of Saul gaat het heel duidelijk om kwaad dat mensen elkaar aandoen.
Deze film vertelt het verhaal van Saul Ausländer, een Hongaarse jood en gevangene in het
vernietigingskamp Auschwitz. Hij maakt deel uit van het Sonderkommando en werkt in een
van de crematoria. Ogenschijnlijk is hij zichzelf meester totdat hij in een van de lijken zijn
zoon meent te herkennen. In zijn verlangen om de jongen een Joodse begrafenis te geven,
neemt hij dan risico’s die ingaan tegen de wil om kost wat kost te overleven, maar juist
daardoor keert zijn menselijkheid terug. (de leeftijdsgrens van deze film is zestien jaar)
In Still Alice gaat het niet om kwaad dat mensen elkaar aandoen, maar om ‘kwaad’, dat
mensen zomaar overkomt. Still Alice laat op indrukwekkende wijze zien wat er gebeurt
wanneer van binnen uit het brein wordt aangetast. Het begint nog onschuldig: black outs,
afspraken die niet worden nagekomen maar dan wordt het grimmiger: functioneren op het
werk lukt niet meer, je relatie komt onder druk te staan, je maatschappelijke status staat op
het spel. En uiteindelijk het verlies van je persoonlijke geschiedenis en van het besef een
individu te zijn. Julianne Moore, die voor haar rol in deze film een Oscar heeft gekregen laat
zien hoe de ziekte van Alzheimer een leven kan ontwrichten.
Begeleiding: Luc Janssens o.carm.
Data:
vrijdag 21 oktober en 11 november

Tijd:
16.00 uur - 20.00 uur
Kosten:
€ 12,50 per avond; € 22,50 voor twee avonden inclusief koffie, thee, soep.
S.v.p. brood meenemen. Wilt u zich voor elke avond s.v.p. apart aanmelden.


Het Onze Vader en de betekenis hiervan in onze tijd

Het Onze Vader is het meest verbreide christelijke gebed dat zowel in het evangelie van
Lucas als van Matteüs is opgenomen. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat in het evangelie van
Matteüs het Onze Vader in het midden van de bekende Bergrede van Jezus. Hoe kunnen wij
dit gebed in het licht van de Bergrede en onze tijd verstaan? Wat houden de afzonderlijke
beden van het Onze Vader in en staan deze beden in een bepaalde verbinding met elkaar?
Er is een nieuwe gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse vertaling van het Onze Vader.
Waarom is er een nieuwe vertaling gekomen en welke wijzingen zijn er hierin aangebracht?
Op deze en op andere vragen zal op deze bijeenkomst worden ingegaan.
Begeleiding: Hans Lucassen, geassocieerd
Datum:
dinsdag 22 november
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


‘Geroepen tot hoop, bouwen aan een barmhartige kerk’

Sinds 14 mei jl. is Mgr. Gerard de Korte de nieuwe bisschop van ’s Hertogenbosch. Op
verschillende momenten gaf hij al aan graag in contact te komen met ‘de basis van de
geloofsgemeenschap’. Vanuit zijn onlangs gepubliceerde boek ‘Geroepen tot hoop, bouwen
aan een barmhartige kerk’ wil hij met ons spreken over zijn visie op de plaats van de kerk in
de huidige samenleving. In zijn boek gaat hij in op verschillende vragen die leven. Vragen
rond ziekte, verlies van een dierbare en van veel wat vertrouwd is; ook verlies van
vertrouwde beelden van God en geloven. Tegelijk zijn er veel vragen en velen zoeken God in
deze tijd. Wat is de toekomst van christelijk geloof? Wat kan er aan het licht komen, wat aan
positieve krachten worden aangeboord vanuit al die ervaringen van verlies? Vanuit de
gedachten en de inspiratie die onze bisschop met ons deelt, willen we ons laten uitdagen en
uitnodigen verder te bouwen aan die barmhartige kerk hier ter plaatse in de Boxmeerse
samenleving.
Begeleiding: Mgr. Dr. G. de Korte, bisschop van Den Bosch
Datum:
dinsdag 29 november
Tijd en plaats: 19.45 - 21.30 uur, Parochiehuis


Karmelheiligen: Martelaren

Ten eerste richten we ons op een opmerkelijke groep jonge karmelieten als ook drie
karmelietessen, in totaal 56 martelaren, die in de Spaanse burgeroorlog werden gedood,
samen met honderden andere priesters en religieuzen. Waren het wellicht politieke moorden
of zijn ze gedood uit haat tegen het christelijk geloof? De kerk, na precies onderzoek, kwam
tot de conclusie dat zij zijn vermoord om hun christelijke overtuiging. Als ‘eenvoudige
gelovigen’ zijn ze gedood, niet om een politieke of ideologische overtuiging. Ze boeien ons
om hun vast geloof en volharding in een vijandige wereld.
Begeleiding: Falco Thuis o.carm.
Datum:
donderdag 1 december
Tijd:
19.45 - 21.30 uur



Van verwachting klopt ons hart

In de drukte van de decembermaand een stille bezinning op de Advent; een tijd van
verlangen en verwachten, van stille vreugde, vanuit het besef van de verborgen nabijheid
van God, die komen wil in het leven van ieder van ons, barmhartig en met een rijkdom aan
verlossing. Aan de hand van het gedicht van Teresa van Avila ‘Ziel zoeken zul je jezelf in mij’
gaan wij meditatief op zoek naar Gods verlangen om ook in ons aan het licht te komen;
geboren te worden.
Begeleiding: Minie Pasop o.carm.
Datum:
dinsdag 20 december
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


Thérèse van Lisieux; solidair met niet-gelovigen

In onze tijd voelen velen zich niet meer thuis in oude geloofspatronen en overheerst de
ervaring zoekend te zijn, ontworteld en ontheemd. Ook Thérèse van Lisieux kende deze
ervaring. Het bijzondere aan haar is dat ze haar gevecht met God, haar duisternis en
verlatenheid, haar ervaring van Gods afwezigheid, de verduistering van haar geloof
aanvaardde en begreep vanuit haar roeping om liefde te zijn in het hart van de kerk. Op de
drempel van de dood erkende Thérèse dat ze haar geloof verloren had. Ze was al haar
zekerheid en licht kwijt – en toch blijft ze zich verhouden tot Hem in de hartstocht van de
liefde. In haar hart kwam ruimte voor alle ervaring van duisternis en niet kunnen geloven.
Haar solidariteit met niet-gelovigen maakt de kerk open waar zij voorheen gesloten was.
Zij laat ons zien hoe er plaats is voor hen van wie de (religieuze) zekerheid door elkaar
geschud, ontworteld, in duisternis gehuld is. De ‘Kleine Theresia’ laat ons duidelijker dan
andere heiligen zien waar het hart van de kerk is en wat zich daar afspeelt. Zij heeft dat hart
juist iets te bieden wat we dringend moeten weten, juist nu. Met Thèrése van Lisieux willen
we deze avonden op weg en kijken waar zij ons kan inspireren op de weg die wij gaan.
Begeleiding: Minie Pasop o.carm. en Nicola v.d. Rakt o.carm.
Data:
dinsdag 10, 24 en 31 januari
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


Bevrijd tot vrije mensen; bezetenheid in het evangelie volgens Marcus

Een lezing van het evangelie volgens Marcus vanuit het perspectief van bezetenheid biedt
bijzondere vergezichten. De verhalen maken duidelijk hoe de onreine geesten mensen hun
kritische vermogen en hun persoonlijkheid ontnemen. Een ander spreekt en handelt in hun
plaats. De geest is onrein omdat hij de aan God vijandige machten vertegenwoordigt. Hij
ontneemt het perspectief op alle leven. Het is sprekend dat de onreine geest in de graven
woont. Uitdrijving van de onreine geest geeft mensen aan zich zelf terug. Hun oriëntatie
wordt weer op het leven gericht en niet op de dood. Het verhaal van het lege graf waarmee
het evangelie van Marcus eindigt, krijgt in dit perspectief een bijzondere betekenis. In twee
avonden lezen we de verhalen en zien we hoe mensen weer bij zichzelf komen en de
oriëntatie op het leven herwinnen.
Begeleiding: Huub Welzen o.carm.
Data:
dinsdag 7 en 21 februari
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


Mystieke tekstlezing: Jan van het Kruis - Donkere Nacht

Op de geestelijke weg die een mens doorheen het leven gaat, zijn er tijden dat alle grond en
zekerheden worden weggenomen. De mens betreedt dan een gebied waarin
vanzelfsprekendheden verdwijnen en gewone menselijke logica niet meer werkt. Dit duistere
gebied van ontheemding is moeilijk om te gaan, maar voor spirituele groei essentieel.

De Spaanse mysticus Jan van het Kruis (1540-1591) heeft met De Donkere Nacht een
tijdloos werk geschreven dat tot hulp en steun kan zijn voor eenieder die zich steeds meer in
het niet-weten bevindt. Wij zullen in zes bijeenkomsten passages uit dit boek lezen en met
elkaar spreken over wat de betekenis is voor de weg die wij zelf gaan.
Inschrijving geschiedt in principe voor zes bijeenkomsten. Het is echter niet erg als een
enkele bijeenkomst gemist moet worden.
Begeleiding: Susan van Driel o.carm.
Data:
zaterdag 25 febr., 11 en 25 maart, 8 en 22 april en 13 mei
Tijd:
14.00 – 16.15 uur


Thema’s uit de Karmelspiritualiteit

Drie kenmerkende elementen van het charisma van de Karmel zijn gebed, gemeenschap en
dienstbaarheid. Deze drie elementen worden gedragen en gevoed door een diepe ervaring
of een sterk vermoeden van de werking van God in ons leven of een verlangen ernaar. Wij
noemen dat de contemplatieve dimensie van ons leven. De contemplatieve dimensie van
ons leven opent ons in het gebed voor de geheimvolle liefde van God die ons gaandeweg
om wil vormen. De gemeenschap is de concrete context waarin onze geraaktheid vorm kan
krijgen en getoetst kan worden. De ervaring van Gods werking zet ons aan tot een leven van
dienstbaarheid aan de mensen te midden van wie wij leven. Zij helpt ons om samen met hen
te zoeken naar wegen van gerechtigheid en vrede.
Gedurende drie avonden zullen achtereenvolgens aan de orde komen: gebed, de ervaring
van God die ons omvormt; gemeenschap, de ervaring van Gods liefde geeft een heel eigen
kleur aan ons samen leven; dienstbaarheid, de Godservaring brengt ons tot dienst aan
samenleving en kerk. Elke avond zal er ook aandacht besteed worden aan de samenhang
tussen contemplatie en het betreffende thema.
Begeleiding: Ben Wolbers
Data:
dinsdag 21 maart, 4 en 18 april
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


Karmelheiligen: Lorenzo van den Eerenbeemt

Pater Lorenzo van den Eerenbeemt is een bijzondere inspirerende karmeliet die missionaris
wilde worden. Hij is geboren in Rome; karmeliet geworden in Nederland en als professor
terug geroepen naar Rome. Niettegenstaande zijn grote geleerdheid was hij een eenvoudig
man, zeer religieus en toegewijd. Hij werd de stichter van een vitale congregatie van zusters
karmelietessen missionarissen. Zo zag hij zijn missionaire zending vervuld worden. Tot op
hoge leeftijd verrijkte hij ‘zijn zusters’ met de vele vruchten van zijn wijsheid en karmelitaanse
beschouwing.
Begeleiding: Falco Thuis o.carm.
Datum:
donderdag 6 april
Tijd:
19.45 - 21.30 uur


Meditatie 40 dagentijd

Aan het begin van de Goede Week op weg naar Pasen een meditatieve avond waar 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:
Tijd:

maandag 10 april
19.45 – 21.15 uur



Meditatieve wandeling in de tuin van het Karmelklooster: Het levensverhaal van
Franciscus van Assisi - met zeven haltes/ zeven kruispunten op zijn levensweg
Door in stilte te wandelen, word je ontvankelijk voor de natuur om je heen. Door in stilte te
zijn, sta je open voor inspiratie. Door niet constant te denken, maar je aandacht te richten op
je ademhaling - komen antwoorden die je zoekt - vanzelf in je op.
Al wandelend in de kloostertuin zal ik vertellen over de zeven haltes/ zeven kruispunten in
het leven van Franciscus van Assisi. Franciscus is een van de populairste heiligen van de
christelijke wereld. Hij werd in 1181 in het Italiaanse stadje Assisi geboren. Hedendaagse
rituelen en gebruiken vinden hun oorsprong in hem. Hij is de bedenker geweest van de
eerste kerststal met mensen en levende dieren. Hij was verbonden met heel de natuur.
Dierendag wordt niet voor niets op zijn naamdag gehouden. Hij maakte een belangrijke
keuze in zijn leven; hij gaf zijn rijkdommen op - om in armoede te kunnen leven. Hij preekte
voor alles wat door God geschapen is. Belangeloos ging hij met mensen om. Ooggetuigen,
zoals zijn medebroeder Thomas van Celano, zeggen van hem dat hij niet sprak op de manier
van een predikant, maar eerder als een verhalenverteller.
Begeleiding: Mieke van Baal
Data:
dinsdag 25 april, 16 mei en 30 mei
Tijd:
19.45 - 20.45 uur
Kosten:
€ 3,00
 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 1 oktober of 6
mei. Opgave en inlichtingen: Minie Pasop of Ben Wolbers, Steenstraat 39, 5831 JA
Boxmeer, tel. 0485-562155 / 562160, 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

