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500 jaar 
      Teresa van Avila
500 jaar geleden, op 28 maart 1515, werd 
de Spaanse mystica Teresa de  Jesús 
in Avila geboren. Ter gelegenheid van 
het 500-ste geboortejaar van Teresa 
organiseert Karmel Nederland een 
bijzonder symposium voor een ieder die 
meer wil weten over de betekenis van 
Teresa voor onze tijd.

God tussen de potten en de 
pannen
De titel van het symposium 

klinkt als de hemel op aarde. Dat is ook 
precies wat Teresa beoogde: zó omgaan 
met de aardse dingen dat de hemelse er 
niet hun smaak bij verliezen. Oftewel: 
spiritualiteit en geloof dicht bij huis 
houden. Practice what you preach.

Teresa was een vrome en tegelijkertijd 
buitengewoon aardse vrouw, die voor 
alles werd bewogen door de Liefde;  
de liefde tot God én tot de mensen die 
ze ontmoette. Het was voor haar de 
belangrijkste waarde van alle: 
veel liefhebben.

Het geheim van Teresa
In dit symposium willen 
we vooral ontdekken wat 

het geheim is van  Teresa en wat haar 
betekenis is voor onze tijd. Wat heeft 
deze vrouw, heilige en kerklerares ons 
als hedendaagse, zelfbewuste mensen, 
op zoek naar zin, te zeggen?

Van harte welkom!

god
     tussen de potten en de pannen



Programma 
 symposium 

10 oktober 2015
Groenmarktkerk, Haarlem

10.30 uur Inloop / koffie en thee, muziek
11.00 uur Opening dagvoorzitter Leo Fijen
11.05 uur Frans Maas: God God helpen zijn: 
 Teresa’s innerlijke leven als ruimte.
11.35 uur Muzikaal intermezzo
11.45 uur Désanne van Brederode: Hoe relevant is 
 Teresa van Avila voor ons mensen vandaag?
12.15 uur Muzikale afsluiting ochtend
12.30 uur Lunch
13.30 uur Andries Baart: Een God tussen de potten 
 en pannen. Over het vermogen God te 
 genieten in het alledaagse.
 Inleiding en gespreksleiding: 
 Ranfar Kouwijzer.
14.05 uur Marieke Rijpkema en Hein Blommestijn: 
 Aandacht voor de ziel verandert de mens 
 en de samenleving. 
 Inleiding en gespreksleiding: Leo Fijen.
14.45 uur Kick Bras: Teresa, bron voor gereformeerde 
 mystiek. Aansluitend: meditatie.
15.15 uur Flamencogroep Alabanza
Afsluitend samenzijn met drankje en hapje
(programma en titels onder voorbehoud van wijzigingen)

Over de organisatie
De Platformgroep Eeuwfeest 
Teresa van Avila coördineert 
de activiteiten ter gelegenheid 
van het eeuwfeest. Het is een 
gezamenlijk initiatief van 
de ongeschoeide (O.C.D.) 
en geschoeide (O.Carm) 
Karmelieten in Nederland.

Het symposium wordt mede 
georganiseerd door de 
Groenmarktkerk te Haarlem en 
het Karmelitaans Centrum voor 
Spiritualiteit (KCS) in Haarlem.

Voor meer informatie over 
de Karmel: 
www.karmel.nl 
www.karmelleven.nl 
www.karmelbeweging.nl

Voor meer informatie over 
het KCS in Haarlem: 
zie www.kcs-haarlem.nl

Meer informatie en 
routebeschrijving:
E: teresahaarlem@gmail.com
W: www.kcs-haarlem.nl/nieuws 
F: www.facebook.com/ 
 karmelitaanscentrum

Adres Symposium:
Groenmarktkerk
Nieuwe Groenmarkt 14
2011 TW Haarlem

Opgeven symposium 10 oktober 2015
U kunt zich opgeven voor het symposium door het  
overmaken van een richtbedrag van € 10,- p.p. voor de 
hele dag, inclusief koffie en thee, lunch en borrel.  
Graag inschrijven voor 1 oktober a.s.  
U bent ingeschreven na het overmaken van het 
richtbedrag op IBAN NL19 INGB 000525 1258 t.n.v. 
Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit te Haarlem, 
o.v.v. naam en het aantal deelnemers.


