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NIEUWSBRIEF 

KCS HAARLEM                                                                                           

KARMELITAANS CENTRUM VOOR 

SPIRITUALITEIT  

EN LEVENSVERDIEPING 

 

05-08-2019 JAARGANG 4, NUMMER 1 

 

 Ons nieuwe jaarprogramma 2019 – 2020 is uit!  

En vooral over het eerste deel ervan, najaar 2019,  leest u hieronder meer. 
 

   Hooggebergte.  

“Stijgende tegen de wand                         Over 2 mensen samen en een berg gaat het kleine 
tarten het doodsgevaar,                            gedicht hiernaast. En er zijn zeker 3 redenen om 

grijpen met haak en met hand.               in deze                

Richel bereiken en rand.                            nieuwsbrief                   

Tweezaam de voeten geplant,                  voor dit                                              

uitzien, geschraagd aan elkaar:               gedicht te 

adem en ogenpaar“                                    kiezen.                                   
(Ida Gerhardt) 
 

De eerste reden is onze  open avond op vrijdag 13 

september. Kick Bras zal die avond verzorgen over 

“Het bezielde landschap , spiritualiteit  in de schilderkunst”.   Hij schreef een rijk  kijk- en 

overdenkboek over landschappen van Caspar David Friedrich (zie afbeelding) tot William 

Turner, van Vincent van Gogh tot Anselm Kiefer en ook deze avond valt er dus veel te kijken 

bij zijn overdenking. Aan de orde komen thema’ s als het verlangen naar het aards paradijs, 

kosmisch besef en ook de berg als manifestatie van het goddelijke, waarmee mensen dan 

weer hun eeuwige uitdaging aangaan. 
Locatie :        KCS-Haarlem, Parkstraat 1, 2011 KJ Haarlem. 

Tijd:               De deur staat open om 19.00 uur. We beginnen om 19.30 uur  

                       (einde circa 21.45 uur). 

Kosten:          Toegang € 5, -  

Aanmelden: Dit is noodzakelijk (want de ruimte is beperkt) en kan uitsluitend via de  

                        e mail info@kcs-haarlem.nl  of schriftelijk bij:  KCS Haarlem, Parkstraat 1 , 2011 KJ Haarlem. 

 

De tweede reden om te kiezen voor dit gedicht over een berg en mensen die haar  

beklimmen is dat in meerdere cycli  van dit jaar het thema ‘samenleven’ centraal staat. In de  

leesgroep “Speling” is ‘samenlevingskunst’ zelfs het jaarthema: hoe komen wij tot een 

nieuw ‘wij?’  
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Dezelfde vraag wordt gesteld in de 

prachtige film “Roma”. ”We zoeken 

verbinding en vooral ook geborgenheid. 

We verlangen ernaar om vertrouwen weer 

te herstellen”. 

 

 

 

Zo, in eenheid en verscheidenheid, gaan we “De weg van de mens”: naar de titel van dit  

boek is de cyclus over Martin Buber genoemd. “Daar waar wij staan moeten we het 

verborgen goddelijke leven doen oplichten”.  

En samen “in deze wereld maar niet van deze wereld” is een motto  

van de cyclus over “De weerspannige mystiek”  van de sociaal 

bewogen  Simone Weil.  
 

 

Ook de dag  over de roman  “De leerschool” van 

Tara Westover past in deze samenhang. Een indrukwekkend en spannend 

boek dat genoeg stof biedt om met elkaar in gesprek te gaan over je eigen 

opvoeding, loyaliteiten en persoonlijke zingeving. 

 

Een oeroud symbool voor de weg, maar dan vooral 

de weg naar binnen, naar de essentie van het bestaan, 

is het labyrint. Wie “Met de ziel onder de arm” dit labyrint zelf wil 

lopen, is van harte welkom op deze zondag in september. 

 

Er is nog een derde reden voor de keuze van het gedicht. En die is heel simpel dat het een 

gedicht is. Dit najaar bieden wij een workshop aan over gedichten schrijven; “Taal is een 

luisteraar”. Voor iedereen die graag gedichten schrijft of het nog niet heeft gedurfd. 

Schrijfervaring is niet nodig. Verlangen en nieuwsgierigheid wel. 

En dan: het is een gedicht van Ida Gerhardt en de cyclus poëzie gaat dit najaar over haar. 

“Vernomen tijdens onweer, Ida Gerhardt, een leven in gedichten”. Beelden die zij zag, 

geluiden die zij hoorde, woorden vooral konden haar plots aangrijpen en verbonden zich 

dan met wat in haar eigen leven en samenleven, vaak gelukkig en dan weer even vaak 

moeizaam, een rol speelt.  
  

U bent van harte welkom!   
Inlichtingen:  

KCS Haarlem Parkstraat 1 

2011KJ Haarlem 

tel. 023-5274675 

email: info@kcs-haarlem.nl 

Bankrekening NL 19 INGB 0005 251258      


