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‘God tussen de potten en de pannen.  

Teresa van Avila: vijf eeuwen vurige Spaanse 

mystiek’  
 
Haarlem, augustus 2015 – Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de 

Spaanse karmelietes, mystica en kerklerares Teresa van Avila 

werd geboren. Voor iedereen die meer wil weten over deze 

uitermate boeiende vrouw, is er op 10 oktober a.s. een bijzonder 

symposium in de Groenmarktkerk te Haarlem.  

 

Dagvoorzitter is Leo Fijen. Sprekers zijn schrijfster en filosofe 

Désanne van Brederode, Frans Maas en Kick Bras. Ook Teresa-specialist Hein Blommestijn 

zal het woord voeren, evenals Marieke Rijpkema en Andries Baart. De laatste twee raakten al 

heel jong geboeid door Teresa. De rode draad van de bijeenkomst is de zoektocht naar de 

betekenis van Teresa in onze huidige tijd.  

 

Teresa van Avila 
Teresa werd geboren in het Spaanse Avíla in 1515. In 1535 werd zij een non in het 

Karmelietessenklooster in Avila. Ze beleefde een zware ziekteperiode, herstelde en zette zich 

vervolgens, samen met Jan van het Kruis, in voor de hervorming van de karmelorde.  

Teresa was een vrome en tegelijkertijd zeer 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. Haar mystieke werken zijn nog steeds een 

inspiratiebron voor velen.  

In 1622 werd zij heilig verklaard. In 1970 is zij uitgeroepen tot kerklerares. 

  

Opgave en informatie 
Het symposium ‘God tussen de potten en de pannen. Teresa van Avila: vijf eeuwen vurige 

Spaanse mystiek’ wordt gehouden op zaterdag 10 oktober a.s. in de Groenmarktkerk, Nieuwe 

Groenmarkt 14, in Haarlem. Aanvang om 10.30 uur. Behalve de lezingen is er muziek, 

meditatie en flamencodans; de afsluiting is rond 16.30 uur, met een hapje en een drankje. 

Graag opgeven vóór 1 oktober 2015. 

De kosten voor de dag zijn € 10,- (richtbedrag, inclusief koffie, thee, lunch en borrel). 

Informatie over opgave: teresahaarlem@gmail.com of Facebook Karmelitaans Centrum, en 

www.kcs-haarlem.nl/nieuws. 

 

Organisatie 
Het symposium wordt georganiseerd door het Platform Eeuwfeest Teresa van Avila, een 

initiatief van Karmel Nederland, samen met het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit in 

Haarlem en de Groenmarktkerk. Meer informatie over het symposium: www.kcs-

haarlem.nl/nieuws.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie over het symposium, of over een van de sprekers, kunt u contact opnemen met Mirjam 

Vermeij (projectmedewerker) via teresahaarlem@gmail.com of tel. 06 14151014.  

Folders en flyers zijn beschikbaar.  

Als u meer wilt weten over Karmel Nederland, kunt u informatie vinden op www.karmel.nl, www.karmelleven 

of www.karmelbeweging.nl. 
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