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Voorwoord 

 
“De Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus is het grootste wonder van de 
19e eeuw” zo zei onze Stichteres, de zalige Moeder Maria-Teresa van de 
Heilige Jozef. En waarachtig, als we de stichtingsgeschiedenis bestuderen, 
zien we, dat het menselijk gezien onmogelijk was, aan het einde van de 19e 
eeuw in Berlijn, waar net de “Kulturkampf” beëindigd was, een nieuwe 
katholieke kloostergemeenschap te stichten, en nog wel door een tot de 
katholieke kerk bekeerde domineesdochter. 
Maar het was Gods werk en Gods wil en voor Hem is niets onmogelijk.                                     
Onze congregatie ontstond dankzij het onverwoestbare Godsvertrouwen 
van onze stichteres en door Gods barmhartigheid overwonnen we alle 
hindernissen en moeilijkheden. 

In dit jaar kunnen we met vreugde en dankbaarheid terugkijken op het 125 
jarig bestaan van onze congregatie. Uit het kleine zaadje, dat op 2 juli 1891 
gezaaid werd, groeide een grote boom, die vele vruchten bracht. 
De kracht voor onze apostolische werken voor kinderen, ouderen, armen, 
in catechese en geestelijke begeleiding putten we uit het gebed, vooral het 
contemplatieve gebed, en de dagelijkse Eucharistieviering. 

Bij deze gelegenheid willen we van harte allen bedanken, die ons 
ondersteund hebben en nog ondersteunen. Allereerst de priesters, die ons 
zo trouw in het geestelijke leven begeleiden en die ons voedsel voor onze 
ziel geven; onze medewerkers en vrijwilligers, alle vrienden en bekenden 
en weldoeners. Zonder hen zou onze apostolische werkzaamheid vandaag 
niet meer mogelijk zijn. 

Zo vragen we dan Gods zegen voor ons en voor allen die met ons 
verbonden zijn, ook Zijn zegen voor de toekomst van de Karmel van het 
Goddelijk Hart van Jezus. 

 
 

 
Moeder M. Angelina Finnell,  

Generaal overste Carmel DCJ  
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Hoofdstuk 1: 
 

STICHTINGSHUIS VAN DE KARMEL                                                                           
VAN HET GODDELIJK HART VAN JEZUS 

 
Het was een levenswens van de zalige Stichteres, 
Moeder Maria-Teresa van de Heilige Jozef, een “thuis 
voor thuislozen” te stichten. Op 18 jarige leeftijd, 
toen ze op het grondstuk van haar grootvader, door 
een laan van populieren, wandelde, zag ze levendig 
een rood huis voor ogen, waarop “THUIS VOOR 
THUISLOZEN” stond.1 Toen kon ze onmogelijk 
geweten hebben dat dit 'rode huis' ongeveer 20 jaar 
later aan de Pappelallee (wat in Nederlands Laan van 
populieren betekent) in Berlijn gebouwd zou worden. 
Het was Gods plan en de Heilige Geest leidde haar leven. Allereerst leidde 
Hij haar vanuit het Lutherse ouderlijke huis naar de Katholieke Kerk en later 
naar de Karmel. 
Als gezelschapsdame van mw. Von Savigny zag ze de grote nood van 
kinderen, in de straten van Berlijn aan het einde van de 19e eeuw.  Veel van 
deze kinderen werden door hun ouders “te koop” of “te vergeven” 
aangeboden: iets wat we ons tegenwoordig niet meer kunnen voorstellen. 
Het was op 27 mei 1891 dat ze met de proost van de Heilige Hedwigkerk, 
prelaat Josef Jahnel, haar wens besprak om een huis voor arme kinderen te 
openen. De prelaat luisterde aandachtig, want ook hij liep al langere tijd met 
dezelfde plannen rond, maar hij vond niet de moed om ze door te zetten. 
Aan het einde van het verhaal van Moeder Stichteres zei hij alleen nog: “Nu 
moet u op de eerste plaats een huis zoeken.” Lang zocht ze in Berlijn naar 
een huis, maar vond er geen. 
Op 2 juli 1891 bood de prelaat haar ons eerste huis aan, in de Pappelallee.2 
Deze dag geldt daarom als “stichtingsdatum” voor de congregatie van de 

                                                           
1 Autobiografie blz.16 
2 Autobiografie blz. 59 
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Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Desondanks was de 
toekomst van de congregatie nog verborgen. 
Op 2 augustus 1891 werden de drie eerste kinderen opgenomen en dit 
aantal groeide gestaag. De eerste kinderen werden door Moeder Stichteres 
zelf opgevoed, samen met enkele helpsters. Zelf verhuisde moeder 
Stichteres pas op 8 december 1891 naar de Pappelallee, toen de kleine kapel 
ingewijd werd en het Allerheiligste in het Tabernakel werd geplaatst. Ze had 
vaker gezegd: “Als Gij  komt, kom ik ook.”3  Vanaf nu bracht ze vele uren in 
gebed door bij het Tabernakel en meerdere keren in de week werd in de 

kapel de heilige Mis gevierd, waarbij ook al 
spoedig de Italianen, die in de buurt woonden, 
aanwezig waren. Ze zaten tot op de trappen 
voor het altaar en luisterden naar de preek in 
hun eigen moedertaal. 
Moeder Stichteres verbond met de opvoeding 
van de kinderen al spoedig de zgn. 
“Hausmission”: de zusters bezochten dan de 
gezinnen en brachten zo velen weer terug naar 
het geloof en de Sacramenten. 
De kapel met het uit hout gesneden altaar uit 
het “Grödnertal” bestaat nog steeds. Zelfs de 
trap van het priesterkoor, waarop de eerste 
Italianen zaten, … ze is er nog. 

 
Het steeds groeiende aantal kinderen en opvoedsters zorgden er al snel voor 
dat het huis aan de Pappelallee te klein werd, daarom werd het buurhuis 
gehuurd om de ongeveer 120 kinderen te kunnen huisvesten. Maar ook dat 
hielp niet … 
Nieuwbouw was dringend noodzakelijk. In 1894 erfde moeder Stichteres 
een geldbedrag van 15.000 Mark. Dit geld werd gebruikt om stenen te kopen 
voor het nieuwe “St. Jozefhuis”. Nu zou het visioen van het rode huis 
werkelijkheid worden.  

                                                           
3 Autobiografie blz.67 
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Op deze foto uit 1894 zien we moeder Stichteres met twee kinderen op de 
arm. Haar helpsters, die uit verschillende 
delen van Duitsland gereageerd hadden 
op de advertenties in kranten of die door 
bemiddeling van priesters gevonden 
waren, droegen de kleding van 
postulanten. 
Velen van deze eerste groep helpsters 
verlieten het arme huis echter weer en 
keerden naar huis terug. 
In november 1896 was het nieuwe huis 
zover klaar, dat de eerste kinderen konden 
intrekken. Een afdeling bestond uit 16 
kinderen met een zuster, die als een 
familie samenwoonden. Op 15 december 
1896 was de kapel klaar en werd hier de 
eerste Heilige Mis gevierd. 
 

Het nieuwe huis stond 
onder de bescherming 
van St. Jozef en Zijn 
naam stond groot 
boven de hoofdingang. 
Er heerste echte 
armoede! Er was groot 
gebrek aan de meest 
noodzakelijke dingen, 
met name op de 
kinderafdelingen was 
er nood aan wasgoed 
een kinderkleding. 

 
Zolang Moeder Stichteres in de Pappelallee verbleef, was er het leven “als 
op een lentedag” … mannelijk streng tegen zichzelf als Moeder kon zijn, zo 
lief moederlijk was ze voor haar jonge zusters. Voor iedere zuster had ze een 



 
6 

 

troetelnaam en ze spoorde hen aan de moeilijkheden te verdragen en dit als 
zoenoffer aan het Goddelijk Hart van Jezus op te dragen, tot redding van de 
zielen.4 
 
In de herfst van 1897 verliet Moeder Stichteres, samen met een postulante, 
Berlijn en gingen ze naar Rome, om daar de toestemming voor de 
congregatie te verkrijgen. Ze werden door Pater Generaal van de 
Ongeschoeide Karmelieten met Kerstmis 1897 in de Karmelorde 
opgenomen en ze mochten voortaan het habijt van de Karmel met scapulier 
en zwarte sluier dragen. 
Bovendien ontving Moeder Stichteres van de Protector van de Karmelorde, 
Kardinaal Parrochi, een aanbevelingsbrief. 
 
Thuisgekomen in Berlijn, ontvingen haar de zusters en de kinderen met 
grote vreugde en op 18 januari 1898 werd een dankfeest gevierd dat de 
zusters tot op de dag van vandaag nog steeds vieren. 
De vreugde van de plaatselijke bisschop, kardinaal Kopp van Breslau was 
bescheiden! Hij verbood Moeder Stichteres het kloosterkleed te dragen!    
Wat nu? Ofwel Berlijn verlaten of de Karmel? Nooit meer wilde ze het kleed 
van de Karmel afleggen, eerder Berlijn verlaten. De gehoorzaamheid 
verbood haar het habijt in Berlijn te dragen, zo ging ze weg uit Berlijn. Maar 
waar naartoe? 
 
 
 
 
  

  

                                                           
4 Erinnerungen, blz.8   
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Hoofdstuk 2: 
 

IN SITTARD EEN NIEUW THUIS GEVONDEN 
 

En zo ging Moeder Maria-Teresa met haar begeleidster op zoek naar een 
nieuw thuis. In Duitsland wilde echter geen enkele bisschop haar opnemen. 
Zo bleef hen alleen de weg over de Nederlandse grens. 
Het land was niet helemaal vreemd voor Moeder Maria-Teresa omdat haar 
voorouders van moeders kant tegen het midden van de achttiende eeuw 
naar Potsdam geëmigreerd waren. Cornelis van den Bosch was architect en 
hij zou voor de koning van Pruisen in Potsdam een Nederlandse kolonie 
bouwen. De koning schonk hem een huis en hij vestigde zich daar. 
Toen Anna Maria Tauscher nog klein was zei haar vader dikwijls tegen haar: 

“je bent een echte Hollandse”. In deze tijd begreep ze daar nog niet veel van, 

maar nu ze naar Nederland kwam bemerkte ze dat ze met het Nederlandse 

volk meer verbonden was dan met het Duitse.5  

Toen ze Nederland bereikten, was het reeds 12 februari 1898. In Roermond 
hielden ze. Noch in de stad, noch in ´t hele land kenden ze iemand en ze 
hadden ook geen enkel adres. Uitgeput waren ze, want sinds 12 januari 
hadden ze rondgezworven en ze waren ook de laatste drie nachten 
onderweg geweest. Het grootste leed was voor Moeder Maria-Teresa dat ze 
moest scheiden van al de haar zo lief geworden kinderen. 
Op zoek naar een onderdak klopten ze in Roermond aan bij 6 
kloosterpoorten, maar tevergeefs. Bij de Ursulinen in de 
Broodstraat kregen ze tenminste een raad waar ze een 
verblijf konden vinden: “vis-à-vis” was een privépension.  
Nauwelijks in staat om op de been te blijven, kwamen ze 
bij de familie aan.                                        
Na enige dagen rust leerden ze de bron van hulp en troost 
kennen: “Onze Lieve Vrouw in ’t Zand”. Dagelijks gingen ze 
daarheen om de Hemelse Koningin om hulp te smeken. En 

                                                           
5 Autobiografie blz. 109 
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inderdaad de hulp kwam! De Rector van deze Kapel, Pater Lohmeijer CSSR, 
gaf haar de raad: “Ga naar Sittard, dat is de juiste plaats voor U”.6                                                 
Het was 12 maart 1898 toen ze voor het eerste naar Sittard reisden, dat 30 
of 40 minuten met de trein van Roermond lag, en onmiddellijk gingen ze 
naar de Deken van de Petruskerk, de eerwaarde Heer Linders,  die ze vol 
goedheid ontving en zijn vreugde uitdrukte dat ze naar Sittard gekomen 
waren. En hij wist ook dadelijk een passend huis, dat vroeger voor Franse 
zusters bestemd was die toen niet gekomen waren. Dit was het zogenaamde 
“Huis met de Zeven Bruggen”, gelegen aan de toenmalige Wehrer Weg. 
 

 
 
Begin in grote armoede 
 
Op het feest van de H. Jozef, 19 maart 1898, betrokken de zusters de nieuwe 
woning in Sittard. Het duurde nog enige tijd totdat alle huurders vertrokken 
waren. Zodra het huis leeg was, werd het in een geregeld klooster met kapel 

                                                           
6 Autobiografie blz. 112 
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herschapen, toen kwam de grote feestdag waarop het Heilig Sacrament 
werd gebracht.  
Het leven van de eerste zusters en kinderen was getekend door grote 
armoede. Moeder Stichteres berichtte erover: “In water gekookte rijst en 
fruit uit de tuin, was nu ons middageten, maar toen de rijst bijna op was, en 
nog slechts enkele pruimen aan de boom waren, vulden de goede 
Hollanders, van onze nood in kennis gesteld, onze kelders met voorraad en 
uit de Rijnstreken zonden edelmoedige weldoeners aalmoezen, zodat wij 
met meer dan 50 personen en de kinderen toch nooit honger hebben 
geleden.”7  
De tuin was niet groot, er stonden echter enkele grote fruitbomen, alsmede 

kleinere fruitstruiken aan de huis- en muurwanden, alsmede een kippenhok, 

waarmee Lieve Moeder erg 

blij was. Moeder voederde 

zelf de kippen en dezen 

beloonden haar goede 

zorgen door rijkelijk eieren 

te leggen voor haar zusters 

en de kinderen. Ze hadden 

stap voor stap – om Onze 

Lieve Vrouw te eren – een 

grote schaar sneeuwwitte 

kippen met blauwe poten 

verzameld, zoals men ze 

nergens anders kende.8 In een brief vertelde ze dat men hen in Sittard al de 

“kippenzustersorde” noemde.9  

Dagelijks gingen ze in de H. Michaëlkerk aan de Markt naar de Heilige Mis 

en daar troffen ze ook de goede blinde pater Rutjes S.J., die hun vaste 

biechtvader werd, zolang ze in de paterskerk naar de H. Mis gingen. Op de 

terugweg gingen ze dagelijks de Kollenberg op, naar de H. Rosa, die door 

                                                           
7 III. Brief uit het St. Josefshuis. Op zee!, Rocca di Papa 1907, blz.12-13 
8 Erinnerungen blz. 25 
9 Brief 573, van 24.03.1899 
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Lieve Moeder altijd als bijzonder vereerd werd en die ze als patrones voor 

de meisjes uitgekozen had, zoals ze de H. Aloysius koos als patroon voor de 

jongens. 

De weg naar de Kollenberg was toentertijd nog onverhard en vaak zo 

modderig dat ze regelmatig met hun sandalen in de modder bleven steken. 

Ze knielden biddend voor het hek bij de Rosakapel en Lieve Moeder 

beloofde de H. Rosa, dat ze – als Zij ons helpen zou – later ook naar Amerika 

zouden trekken.10 

De blinde pater Rutjes bleef altijd de beste vriend en raadsman van de 

zusters. Naar zijn biechtstoel kwamen veel mensen van het platteland, 

waaronder ook goedbedeelde boeren, die hij aanspoorde de “arme 

zusterkens van de Putstraat” levensmiddelen te brengen. Zo ging er bijna 

geen dag voorbij, zonder dat aan de poort aardappelen en groenten, brood, 

boter en eieren afgegeven werden. 

Lieve Moeder had uit Berlijn twee kleine jongens, Paul en Walter, laten 

meekomen. Men had haar deze jongens “gegeven” om voor hen te zorgen. 

Bij deze jongens sloten zich al snel andere arme weeskinderen aan, 

afkomstig uit de omgeving van Sittard. Zo ontstond het eerste “St. Jozefhuis” 

van de congregatie in Nederland. 

Op 2 februari 1899, op de feestdag van Maria Lichtmis, vierden ze de eerste 

feestelijke inkleding. De plaatsvervanger van de Bisschop was pater 

Damasus OFM van Watersleyde, die een ontroerende toespraak hield en de 

inkleding voltrok. 

Het eerste noviciaat bestond uit 14 zusters, want ook Lieve Moeder telde 

zichzelf tot de novicen, ofschoon ze novicenmeesteres was. De zusters 

baden op de vaste gebedsuren het kleine Duitse Heilig Hart van Jezus-

brevier. De wekelijkse aanbidding voor het uitgestelde Allerheiligste was nog 

niet ingevoerd, alleen de dag- en nachtaanbidding op de eerste vrijdagen 

voor het gesloten Tabernakel, waarbij twee kandelaars brandden met 

telkens drie kaarsen. 

                                                           
10 Erinnerungen blz.24 
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Grote waarde hechtte Lieve Moeder aan de oefening van eerherstel 

tegenover het Goddelijk Hart van Jezus; en offers en gebed voor de 

stervenden. Bij elk Angelusgebed wordt nog altijd het door Lieve Moeder 

voorgeschreven gebed “O goede Jezus ...” voor de stervenden toegevoegd. 

Het vertrouwde geluk in het nieuwe klooster duurde echter niet lang. De 

toestemming om zich in Sittard te vestigen, had Lieve Moeder van de 

bisschop gekregen voor de duur van twee jaar. Deken Linders van Sittard had 

bij de bisschop een onbeperkte toestemming weten te verkrijgen, helaas 

alleen maar mondeling. 

De bisschop en de deken werden beiden door de Heer tot het eeuwige leven 

geroepen. En de nieuwe bisschop, Mgr. Drehmans, gaf Lieve Moeder nog 

een half jaar! Dan moest ze Sittard verlaten! Welk een pijn! 

Op 15 september 1900 was de laatste H. Mis, en diezelfde dag nog verliet 
Moeder Sittard en ging naar Tilburg. Nu moesten ze weer opnieuw 
beginnen. Ze kreeg wel van de bisschop het verlof om twee postulanten in 
Sittard achter te laten die iedere dag te voet over de grens naar Wehr 
pelgrimeerden om de post te verzorgen. 

Pas in 1906 mocht het klooster in Sittard weer opengaan. Ten gunste van 
Franse zusters had het Diocesaan Kapittel te Roermond besloten weer 
nieuwe kloosters toe te laten en daarvan profiteerden ook onze zusters. Op 
20 juli 1906 kwamen de zusters terug naar Sittard en op 15 augustus 1906 

werd de kapel van het 
klooster weer in 
gebruik genomen en 
tot grote vreugde van 
Moeder Maria-Teresa 
bleef het Heilig 
Sacrament vanaf deze 
dag in het tabernakel – 
waar 6 jaar lang een 
beeld van Onze Lieve 
Vrouw stond om de 

terugkeer van haar Zoon te verkrijgen! 
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Ook de kinderen kwamen terug en hun aantal groeide zo zeer dat het 
hoekhuis veel te klein werd. In 1912 werd het eerste deel van een vleugel 
aan de toenmalige Wehrerweg gebouwd en in 1930 de tweede.  

 
 
Sittard Moederhuis van de orde 
 
Moeder Maria Teresa kon in 1904 in Rocca di Papa, buiten Rome, een 
kindertehuis en het Moederhuis van de congregatie oprichten. Toen ze van 
1912 tot 1920 voor nieuwe stichtingen in Amerika verbleef, werd dit 
moederhuis onteigend omdat het op haar naam geschreven was en 
Duitsland met Italië in oorlog was. Toen ze terugkwam uit Amerika moest ze 
weer een Moederhuis gaan zoeken. 
In juli 1920 landde ze in Rotterdam en ging eerst het nieuwe klooster in 
Haarlem bezoeken voordat ze naar Sittard kwam. Dan visiteerde ze alle 
kloosters in Europa. Toen ze in Wenen was, zag ze in een droom een rare 
boom en krokussen en ze was ervan overtuigd dat dit een vingerwijzing van 
God was. Waar deze boom stond, daar zou ze het Moederhuis vestigen. In 
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maart 1922, toen Moeder Maria-Teresa in Sittard was en door de tuin liep, 
ontdekte ze tot haar grootste verrassing de zeldzame boom – het was een 
katwilg – in een hoek waar twee muren samen kwamen en er bloeiden zelfs 
een paar gele en paarse krokussen op dezelfde plaats waar ze deze in haar 
droom had gezien. Grote blijdschap vervulde haar; nu was ze er helemaal 
zeker van dat Sittard de plaats was die God zelf bestemd had voor het 
moederhuis. En onmiddellijk vroeg ze door de bisschop van Roermond aan 
de Heilige Congregatie der religieuzen in Rome om het moederhuis van 
Rocca di Papa over te plaatsen naar Sittard. Een paar maanden later kreeg 
ze het gewenste verlof.  
  
Vanaf 1922 leefde ze in het Moederhuis 
te Sittard en reisde niet meer, ze was te 
uitgeput. Toch was ze nog bezig met de 
bouw van het generaal huis dat aansloot 
aan het oude gedeelte aan de Kollenberg. 
Op 10 augustus 1923 werd de eerste 
steen voor het nieuwe generaalhuis 
gelegd, dat in de zomer van 1924 
voltooid werd en dat op 15 augustus 
1924 werd ingewijd. 

Ze werkte nu aan de innerlijke 
consolidatie van het werk door het 
schrijven van de Constituties en het 
aanleggen van een boek waar alle zusters 
vanaf het begin zijn ingeschreven en 
verschillende andere boeken waarin de 
belangrijke gegevens van de zusters en 
de orde zijn opgeschreven. 

Om de zes jaren komen zusters uit alle provincies van Europa en Amerika 
hier samen voor het generaal kapittel. Het eerste kapittel vond plaats in 
december 1925 en Moeder Stichteres werd gekozen tot generaal overste. 
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LAATSTE JAREN EN STERVEN VAN MOEDER STICHTERES 
 
In de kroniek van het Moederhuis Sittard kunnen we nalezen welke 
vreugden en lijden Moeder Maria-Teresa in deze jaren beleefd heeft.   
Er waren nieuwe stichtingen waarvan ze zich altijd de bouwplannen liet 
sturen, en er zelf enige veranderingen in aanbracht. Ze had verstand van 
bouwen; haar voorouders waren immers architecten. 
Moeder begon direct ermee een voorlopige kapel in te richten. 
In de zomer van 1929 werd met de bouw van het Theresienhuis gestart. Dit 
werd ingericht als zorgafdeling voor de zieke zusters. 
Op 2 juli 1925 heeft Moeder de redactie van haar autobiografie afgesloten, 
waarvan niemand tijdens haar leven iets afwist. 
Op 5 september 1925 werd het grondstuk voor het kerkhof aangekocht en 
men begon direct om de muur op te bouwen en het kerkhof aan te leggen.                                                                   
Het kerkhof werd in 1926 door deken Thijssen ingezegend en voor de ingang 
werd een beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarten geplaatst. 
Op 5 juli 1927 werd de lighal voor zusters met longziekte voor de eerste keer 
gebruikt, nadat deze drie dagen tevoren ingezegend was. De lighal was 
versierd met klimop en bloemen en Moeder ontving zelf de zieken, toen ze 
naar binnen kwamen. 

Maar ook met de gezondheid van Moeder ging het niet goed. Zo lezen we 
in de kroniek van 5 augustus 1927: “Lieve Moeder is sinds enige dagen zeer 
vermoeid en kon vandaag – eerste vrijdag – niet opstaan om deel te nemen 
aan de H. Mis. Dr. Schoenmaker schreef absolute rust voor.” 

Op 8 september 1927 lezen we: “Vandaag werd 
het trappenhuis in de toren voor de eerste keer 
gebruikt en de toren werd ‘Liebfrauenturm’ 
(O.L.Vrouwetoren) gedoopt.”  

Op 15 september 1927 hadden we bisschoppelijk 
bezoek in het Moederhuis. Aartsbisschop Pisani uit 
Cremona, Italië, gaf in de hal van het Generalaat 
alle moeders en zusters, die in hun witte 
koormantels verzameld waren, de heilige zegen en 
zei onder andere dat hij vanaf het begin aan een 
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vriend van onze Moeder en van onze congregatie was. Zijne Excellentie was 
erg verheugd Moeder zo opgewekt en monter aan te treffen. De gebouwen 
bevielen hem goed, heel bijzonder ook de eenvoud en de armoede. 

Op 8 december 1927 werd door deken Thijssen het Mariabeeld ingezegend, 
dat vervolgens twee dagen later boven op de toren werd geplaatst, met hulp 
van architect Beursgens, terwijl de zusters in witte mantels het Magnificat 
zongen. 

Op 16 mei 1930 kwam uit Rome het bericht, dat de Constituties definitief 
goedgekeurd waren. Direct werden alle provincies hiervan op de hoogte 
gebracht en Moeder liet die dag drie keer het Te Deum zingen. 

Op 23 augustus 1930 werd de kapel van het Theresienhuis ingewijd, 's 
middags om 12 uur. De eerw. Pater Ansgar OFM van Watersleyde las de 
volgende dag de eerste Heilige Mis in de kapel en plaatste het Allerheiligste 
in het Tabernakel. 

Sinds 1930 trok in onze kloostertuin de 
Sacramentsprocessie met vier rustaltaren. Moeder liep dan direct achter het 
Allerheiligste mee in de processie.  

De politieke ontwikkeling in Duitsland was Moeder Maria-Teresa niet 
onbekend. Ze was goed op de hoogte en zag de grote gevaren. Ze noemde 
Hitler en zijn kompanen “een goddeloos gezelschap” en ze spoorde de 
zusters aan om te bidden dat Hitler en de zijnen de Duitsers niet langer 
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zouden verblinden.11  Moeder was bezorgd om haar zusters in Duitsland. Zo 
lezen we in de kroniek van het Moederhuis in augustus 1934: “Na de 
Bartholomeüsnacht, van 29 op 30 juni, dien overal angst en bezorgdheid 
losmaakte, liet Moeder uit oprechte zorg bij het aartsbisdom Keulen 
navragen of het niet beter zou zijn de novicen van Neuss naar het noviciaat 
in Amsterdam te verplaatsen.” 
Toen men dan in Keulen deze voorzorgsmaatregel goedkeurde en zelfs een 
spoedig vertrek uit Neuss aanbeval en toen tegelijkertijd de bisschop van 
Haarlem de gevraagde toestemming met vreugde gaf, om de novicen uit 
Neuss naar Amsterdam te laten komen, vertrokken in deze dagen (9-11 
augustus 1934) 7 novicen naar Amsterdam. 

Later werden, met 
toestemming van 
Bisschop Lemmens op 
13 februari 1936 13 
Duitse novicen naar 
het Moederhuis in 
Sittard gehaald, omdat 
dezen het klimaat in 
Amsterdam niet 
verdroegen. 

Hier ziet men opnieuw, hoe Moeder Stichteres met verstand en liefde voor 
haar zusters de Congregatie in deze moeilijke tijd leidde. 

Ondanks alle nood vond Moeder het geestelijke leven en de liturgie erg 
belangrijk. Zo nodigde zij abt Gregorius van de Benedictijnenabdij St. 
Benedictusberg in Vaals uit, om de zusters te onderrichten in de 
gregoriaanse zang. 

Maar het volgende verdriet wachtte al op de Congregatie! Vanwege de 
deviezenwetgeving in Duitsland waren meerdere leden van de Congregatie 
in de gevangenis terechtgekomen. Twee zusters  die in gevaar waren konden 
nog op tijd naar Sittard komen. De beide Duitse bankrekeningen in Keulen 

                                                           
11 Brief 1940 van 29 september 1930 
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werden door de Gestapo in beslag genomen. Aan het einde van haar leven 
moest Moeder nogmaals een groot lijden ervaren vanwege een financiële 
crisis die door een Nederlandse bank veroorzaakt werd. Honderden 
schuldbekentenissen moesten ondertekend worden. 

In april 1937 was Moeder zo ziek, dat ze het Sacrament van de ziekenzalving 
wenste. Begin 1938 was ze opnieuw ernstig verzwakt. De huisarts, dr. 
Winters, werd geroepen. Hij schreef 
bedrust voor. 
In de kleine kamer naast de 
conferentiekamer werd een bed geplaatst, 
zodat Moeder niet meer voortdurend de 
trap moest gebruiken. Moeder voelde dat 
haar einde naderde. 
 
Op het feest van het Heilig Hart van Jezus 
(24 juni 1938) liet Lieve Moeder een Heilig 
Hartbeeld in de tuin plaatsen en met 
bloemen versieren. Na de feestelijke 
inzegening van het beeld werd de hele 
Carmel DCJ familie aan het Heilig Hart van 
Jezus toegewijd. 

In een rondschrijven aan de zusters in Amerika vertelt Moeder Maria 
Katharina van de H. Judas Thaddeus over de laatste weken in het leven van 
Lieve Moeder: “Op het feest van de Heilige Naam van Maria, vroeg Lieve 
Moeder om een hele Heilige Hostie, zoals alle zusters deze ontvingen. Op de 
dagen vooraf had men Lieve Moeder steeds een partikel van de H. Hostie 
gegeven. En na het ontvangen van de Heilige Communie zei Lieve Moeder: 
'nu, lieve Heiland, moet U echter altijd bij me blijven!' ...” 

Op het feest van O.L.Vrouw van Smarten zag Lieve Moeder er erg pijnlijk en 
vermoeid uit. Ze gaf echter nog tekenen van leven en zuster Pia gaf haar af 
en toe nog een lepeltje thee, melk of water. Daags tevoren nog sprak de 
huisarts met zuster Pia over de mogelijkheid op genezing, als Lieve Moeder 
voldoende aansterkende middelen tot zich zou nemen. “Laat me naar huis 
gaan, ik wil naar huis,” was haar antwoord hierop. 
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Op 16 september lag Lieve Moeder zo statig en groots in haar bed, dat ons 
dit beeld verbaasde. 

De laatste drie dagen van haar leven was het alsof Lieve Moeder niet meer 
onder ons verkeerde. Ze reageerde nergens meer op. Zuster Pia roep haar 
meermaals bij haar naam. Tevergeefs! Lieve Moeder had geen menselijke 
behoeften meer! Stil en bewegingsloos lag ze daar. 
In de ene hand hield ze haar rozenkrans, met de andere hand omklemde ze 
haar uit hout gesneden reliekenkruis, dat ze zozeer geliefd heeft en dat haar 
voortdurende begeleider was op haar reizen en bij bijzondere 
gebeurtenissen. De ogen waren gesloten, soms half geopend. De uitdrukking 
op haar gezicht was sereen en vredig, als een strijder, die zeker is van de 
zegekrans … 

Op de morgen en de namiddag van 
de 19e september kwam pater Wiese, 
onze biechtvader, om haar de 
generale absolutie te geven en om te 
bidden.  

Kort na half drie in de vroege ochtend 
werden we gewekt:  Lieve Moeder 
was stervende. Pas op de 20e 
september, de trouwdag van haar 
ouders zou Lieve Moeder sterven.  

Veel zusters waren in de 
conferentiekamer en de meeste in het 
oratorium. Voortdurend werden er 
schietgebeden gebeden. Het gezicht 
van Lieve Moeder werd steeds bleker, 
de laatste tranen vielen uit haar 

ogen. Rustig en tevreden gaf ze de geest.“12 

Op de volgende morgen luidden in Sittard de klokken, om de dood van 
Moeder Stichteres bekend te maken. Men hoorde de klokken tot in de 

                                                           
12 Brief van M.M. Katharina van de H. Judas Thaddeüs, van 29.09.1938 
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dorpen rondom de stad en over de grens. Zelfs daar zeiden de mensen: “De 
heilige Stichteres van de Kollenberg is overleden.” 

Daags daarna werd Lieve Moeder in de kist gelegd en in de grote hal van het 
generalaat, waar ze zo vaak voor het beeld van O.L.Vrouw van de Karmel 
stond en bad, opgebaard. De kist stond op een verhoogde baar tussen 
brandende kaarsen en palmen. 

De hal was met zwarte doeken afgesloten. Het grote kruis was boven de kist 
geplaatst en onder dat kruis brandden voortdurend drie kaarsen op een 
kandelaar. Voortdurend knielden de zusters voor de kist en hielden de 
erewacht. Alleen niet gedurende de nacht! Ze hielden zich hier aan de 
voorschriften. 

Op 23 september, een uur voor begin van het Requiem, kwamen de mannen 
om de kist luchtdicht af te sluiten. Bisschop Lemmens was helaas ziek en zo 
leidde deken Haenraets van Sittard het Requiem, geassisteerd door pater 
Adrianse van de paters van het Heilig Hart, pater Barlage van Leyenbroek, 
missionaris van het Heilig Hart van Jezus, alsmede onze huisrector, pater 
Molenaar MSC. 
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De zware lössaarde van Sittard en het zand van East Chicago, die haar graf 
afdekten, zouden het onderpand zijn van de goede samenwerking in de 
oude- en de nieuwe wereld, en dat zou altijd zo blijven. Dit was de innigste 
wens van Moeder Stichteres. 

Na haar dood werd in het oude archief het manuscript van haar 
autobiografie gevonden, die ze in 1925 had voltooid, om haar geestelijke 
dochters de geschiedenis van de stichting en de genadevolle leiding van God 
in haar leven te vertellen. 
Toen de bisschop van Roermond dit manuscript te lezen kreeg, wenste hij, 
dat deze levensgeschiedenis van Lieve Moeder gedrukt zou worden, zodat 
ze daardoor bij alle mensen bekend werd. 
Nadat ook pater Molenaar het manuscript gelezen had, zei hij: “Als ik dat 
alles tevoren geweten had, dan had ik – op mijn knieën geknield – met deze 
vrouw gesproken.” 

Bisschop Lemmens wenste ook de spoedige inleiding voor het proces tot 
zaligverklaring. En dit gebeurde dan op 2 februari 1953. 

 
 

Tribunaal voor 
de 

zaligverklaring  
samen met  

Mgr. 
Lemmens, 

bisschop van 
Roermond  

op 2 februari 
1953 

 
 
 

Het diocesane proces vond plaats tussen 1953 en 1957. Daarna werden de 
akten naar Rome gestuurd. In de loop van het zaligverklaringsproces werd 
haar graf op het kerkhof geopend, Moeder Maria-Teresa werd naar de 
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zijkapel van de kloosterkapel overgebracht. 
De feestelijke herbegrafenis volgde op 9 augustus 1987 met een plechtige 
Eucharistieviering onder leiding van de bisschop van Roermond, Mgr. J. 
Gijsen. 

Het lang verwachte wonder gebeurde 
op 16 december 1996 door de genezing 
van de voeten van mevr. Pieters-Maas. 

En de zaligverklaring van Moeder 
Maria-Teresa van de H. Jozef op 13 mei 
2006 – de eerste zaligverklaring in 
Roermond – was een groot feest voor 
de congregatie van de zusters en de 
kerk in Nederland.  

Hoofdcelebrant was Kardinaal Simonis 
uit Utrecht, concelebranten waren 
Kardinaal Meisner uit Keulen, bisschop 
Wiertz, hulpbisschop de Jong en 
bisschoppen van Nederland en 
buitenland, zelf uit Amerika en de 
Filippijnen! 

Dankzij de grote inspanningen van onze 
postulator Pater Bonifatius Honings OCD werd met deze plechtige viering de 
zaligverklaring werkelijkheid. En nu gaan wij verder naar de heiligverklaring!  

 
Foto links: 

Pater Bonifatius met Mgr. F. Wiertz 

na de zaligverklaring 
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Hoofdstuk 3: 
 

SINT-JOZEFKINDERTEHUIS IN SITTARD 1898-1982 

De eerste kinderen liet Moeder Maria Teresa in 1898 uit Berlijn naar Sittard 
komen. Deze waren haar “eigen” kinderen die ze van de moeders of vaders 
“gekocht” had. Later werden hier kinderen uit heel Nederland opgenomen, 
maar vooral uit Limburg. Door verschillende instanties werd een verzoek op 
de zusters gedaan, maar ook door privé- 
personen die tijdelijk een opvang voor kinderen zochten, bijvoorbeeld als 
de moeder in het ziekenhuis was. De jongste kinderen waren niet ouder dan 
een jaar. Vroeger mochten de jongens alleen tot aan het einde van de lagere 
school in de Sint-Jozefshuizen blijven. Zij waren dan 12-14 jaar. Voor de 
meisjes was geen exacte leeftijdsgrens aangegeven. Zij konden langer 
blijven en het is meer dan eens gebeurd, dat zij vanuit het tehuis in het 
huwelijksbootje stapten.  
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De groepen van jongens en meisjes waren gescheiden en ook naar grote en 
kleine kinderen. Zo kwam het dat kinderen uit één familie in verschillende 
groepen zaten.  

De zalige stichteres wilde niet dat onze kinderen ‘weeskinderen’ werden 
genoemd, ze hadden immers de H. Jozef die als een vader voor hen zorgde. 
Vanaf het begin vertrouwde ze alle kinderen aan de zorg van de heilige Jozef 
toe. Snel leerden de kinderen een kort gebedje tot de heilige Jozef dat velen 
zich op latere leeftijd nog konden herinneren: Sint Jozef, zorg! En de zegen 
van de heilige Jozef rustte zichtbaar op de Sint-Jozefshuizen, waarin niet 
alleen voor het lichaam gezorgd werd, maar ook voor de ziel van de 
kinderen. Moeder Maria-Teresa schreef in haar autobiografie: “Kinderen 
zonder godsdienst opvoeden is een misdaad tegenover jonge zielen, die zo’n 
behoefte hebben aan God, maar erger is kinderen overdreven vroom op te 
voeden en te kwellen met vele en lange gebeden. Zielen die geheel zonder 
godsdienst zijn opgegroeid vinden door Gods genade nog gemakkelijker de 
weg tot het geloof dan zij die met een valse vroomheid zijn opgevoed, want 
men heeft hen afkerig gemaakt van al wat godsdienst is.”13  

In het begin van de twintigste eeuw heeft Moeder Maria-Teresa voor de 
zusters, aan wie zij de zorg en opvoeding van de kinderen had toevertrouwd, 
de “Regelen voor Opvoeding der Kinderen in de St. Josefshuizen” opgesteld. 
Voor deze voorschriften zal man vandaag weinig begrip kunnen opbrengen. 
Men mag echter niet vergeten dat zij voor meer dan honderd jaren zijn 
opgeschreven, in een tijd, waarin voor de opvoeding van kinderen heel 
andere inzichten golden dan tegenwoordig. 

De Stichteres had in die tijd reeds een aantal kloosters met daaraan 
verbonden kindertehuizen in Duitsland, Zwitserland, Italië en Nederland 
gesticht. Zij kon niet zelf voor al de kinderen zorgen, droeg echter wel voor 
het geheel de verantwoordelijkheid. Zo is te begrijpen dat zij vanuit het 
gevoel van verantwoordelijkheid en oprechte zorg voor de kinderen tot in 
details formuleerde, hoe haar zusters dienden te handelen. Zeker waren de 

                                                           
13 Autobiografie 272. 
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voorschriften ook bedoeld om jonge en onervaren opvoedsters een houvast 
te bieden. 

Ter illustratie zijn onderstaand de voorschriften voor de kinderen van 1-3 
jaar te lezen: 

6 uur eerste ontbijt 
7 ½ uur opstaan 
8 uur tweede ontbijt 
11 uur middagmaal 
1-2 ½ uur slapen 
3 uur namiddagverfrissing 
5 uur avondmaal 
6 uur slapengaan 

Het eerste ontbijt voor de kinderen van 1-2 jaar bestond uit melk en brood, 
voor elk kind ½ liter melk, en het tweede ontbijt uit boterhammen, 
s’middags kregen de kleintjes rijst, gries enz., met melk gekookt, of lichte 
groenten en per kind een ei. Daarom was het ook belangrijk dat de kippen 
goed werden verzorgd.  
Voor schoolkinderen was de dagorde aangepast aan het schoolbezoek. Om 
6 uur wekte de zuster de kinderen met “Geloofd zij Jezus Christus”, na een 
kort gebedje kleden de kinderen zich aan nadat ze zich gewassen hadden, 
ze maakten zelf hun bed op, de zuster zette de ramen open. Om half 7 
gingen ze samen naar beneden voor het ontbijt, waar de zuster koffie en 
boterhammen uitdeelde. Zodra de bel ging begaven zich de kinderen naar 
de kapel voor de H. Mis. En na de Mis gingen ze, twee aan twee, nadat ze 
het volgende gebedje gebeden hadden, naar school: 

“O Jezus, liefste kindervriend, 
Verhoor ons nederig smeken, 
Wij willen nu naar school toe gaan, 
Geleid ons veilig op de baan, 
Geef gij bij elke schrede 
Mijn Heilige Engel mede.” 

Alles was geregeld: aankleden, 
naar school in geregelde orde, 
huiswerk doen, de eigen kousen 
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stoppen. Zelfs het poetsen van de schoenen was geregeld. Ze zaten in een 
kring en iedereen kreeg zijn borsteltje. En bij dit werk zongen de kinderen 
een vrolijk liedje.  

Denkt U dat de kinderen toen te veel moesten bidden? Een morgengebed 
en een avondgebed en een kort gebedje voor en na het eten en s’ middags 
een gebed voor de weldoeners en iedere morgen een heilige mis. Voor de 
zalige Moeder Stichteres was de eucharistie de bron en hoogtepunt van het 
christelijk leven. Inderdaad Christus viert op het altaar wat Hij eens op het 
kruis gevierd heeft. Ook in de katholieke gezinnen van die tijd was de 
waardering van de heilige Mis heel groot, de kinderen gingen toen zondags 
zelfs in twee missen. Maar dit wilde de stichteres niet. Dat was dan toch te 
veel! In deze tijd was het ook in de gezinnen gebruikelijk s’avonds samen de 
rozenkrans te bidden. Dit werd echter in de kindertehuizen niet gedaan.  
 
Bij deze religieuze grondlegging is het niet te verwonderen dat er 
priesterroepingen voortkwamen uit de Sint Jozeftehuizen. De zalige 
stichteres had in de laatste jaren van haar leven nog de grote vreugde te 
weten dat er sommige van onze kinderen de priesterwijding mochten 
ontvangen, de meeste roepingen waren in Cremona, Italië, maar ook 
sommige in Hongarije. 

Hier in Sittard waren twee jongens die intraden in de Congregatie van de 
Missionarissen van het Heilig Hart, H. Van Oers en Gerard Pelzers. De eerste 
werd 1927 tot priester gewijd en vertrok dan in de missie naar Indonesië. 
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De andere werd 1928 gewijd en werd missionaris in Brazilië. Hun foto’s en 
prentjes worden nog steeds bewaard in het archief van het Moederhuis. Het 
lijkt dat de missionaire ijver van de zalige Moeder ook op de kinderen is 
overgegaan, zeker niet zonder de hulp van Pater Maurits Molenaar MSC die 
van 1923 tot 1969 hier dagelijks de Heilige Mis kwam lezen en de zorg van 
de zielen van zusters en kinderen overnam.  

De omstandigheden waardoor de kinderen in het kindertehuis 
terechtkwamen waren meestal heel treurig, maar het leven in het Sint 
Jozefshuis werd dan als gezellig ervaren, er was een grote speeltuin en vaak 
werden er feesten voor de kinderen gevierd zoals 19 maart (sint Jozef), 2 
augustus (herdenking van de opening van het eerste kindertehuis in Berlijn 
in 1891), naamfeest van Moeder overste en natuurlijk Sinterklaas die ieder 
jaar met zijn Pieten op bezoek kwam.  

Op de 4e zondag van de 
veertigdagentijd was het 
krombroodjes rapen op de 
Kollenberg of in de eigen tuin. De 
zusters deden ondanks de grote 
armoede hun best om voor de 
kinderen met liefde te zorgen en 
ook mooie uitstapjes te maken. In 
iedere groep was een zuster met 
een meisje als hulp en zij vormden 
één familie. Als er meer kinderen 
van één gezin kwamen werden ze 
in verschillende groepen verdeeld 
en dat deed soms pijn. Later is 
men echter overgegaan om de 
kinderen van een familie samen te 
houden en gemengde groepen te 
vormen.  

Foto: Zuster Adela met een van 
haar kleintjes 



 
27 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen berichten van alle kanten met 
treurige mededelingen van bommen, verwoesting en grote nood. Het 
oorlogsgebeuren bracht angst en nood, ook in Sittard. In  augustus 1944 was 
er vaak bomalarm en de zusters vluchtten naar de refter en de kinderen 
naar de kelder van het kindertehuis totdat het gevaar voorbij was. Pater 
Molenaar bracht het Heiligste Sacrament naar de refter en de zusters zaten 
hier in aanbidding. En dit werd in de volgende dagen herhaald. De oorlog 

woedde in Limburg.  
Op 27 september 1944 trof een 
granaat de poort, net boven het 
hoofd van het beeld van Simon 
Stock en één in de trap van het 
noviciaat, maar niemand raakte 
gewond. In de volgende weken 
woedde de oorlog en bracht 
veel leed over de stad en de 

hele omgeving. In de maand 
november vielen voortdurend 
bommen en granaten voor het 
kinderhuis en de ramen barstten. De 
Wehrer Weg was de frontlijn tussen 
de Duitsers en de geallieerde 
soldaten. Op 30 november sloeg een 
granaat in het Moederhuis. De slaapzaal van de zusters was totaal verwoest. 
Dank zij Gods hulp, werd er geen zuster gewond, want ze waren allen in de 
kapel toen dit gebeurde. De granaten zijn nu te zien in het museum.  
 
Op 2 december 1944 werden rond 100 kinderen geëvacueerd. De kleine 
jongens gingen naar Meersen waar de Paters Montfortanen voor hen een 
onderdak hadden gezocht en de kleine meisjes naar Beek in een huis van de 
Franciscanessen. Het hele kindertehuis was beschadigd en de kinderen 
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waren ziek van het verblijf in de koude kelderruimten. De kinderen werden 
in beide kloosters liefdevol opgenomen.  

In Sittard waren een aantal slachtoffers, maar de heilige Jozef had ons huis 
en zijn bewoners voor grotere schade bewaard! Zuid Limburg tot 
Nieuwstadt werd al in september 1944 door de Geallieerden bevrijd. Op 5 
mei 1945 eindigde met de capitulatie van de Duitsers de oorlog in 
Nederland. 

 
Maar het duurde nog 
lang voordat het 
normale leven van de 
zusters en kinderen 
terugkeerde.  
 
De jaren na de oorlog 
waren getekend door 
armoede en opbouw.  
  
 

     Sittard 1945:  

    Zuster Clothilda  
   met haar kinderen 
 

 

 

 
 
In het begin van de zestiger jaren werd het steeds duidelijker dat het 
gebouw zou moeten worden aangepast aan de pedagogische eisen van de 
tijd. Het geld voor de renovatie ontbrak.  
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De noodzakelijke renovatie gebeurde 
dan na een hevige brand die in de 
nacht van 22 op 23 september 1966 
uitbrak. Deze begon onder het dak 
waar een vonk was blijven smeulen 
na laswerkzaamheden een dag 
tevoren. Dank zij de waakzaamheid 
van zuster Lamberta die de andere 
zusters en de brandweer alarmeerde, 
konden alle kinderen gered worden. 
Ze maakte de kinderen wakker en 
bracht ze beneden in het slot - net op 
tijd voordat het vuur de slaapkamers 
verwoestte. In de volgende dagen 
hebben Sittardse gezinnen de 
kinderen gastvrij opgenomen, zodat 
het huis weer enigszins op orde kon 
worden gebracht.  
Na een week konden de kinderen 
weer in de benedenverdiepingen 
terugkeren. Maar het huis was toch 
erg beschadigd zodat de kinderen 
tenslotte moesten verhuizen naar 
het oude poorthuis – het “Huis met 
de Zeven Bruggen”. Toch ook hier 
mochten ze niet blijven omdat dit 
huis gesloopt moest worden. Zo 
kwamen de kinderen uiteindelijk in 
een gedeelte van het klooster terecht 
en de stille kloostergangen waren nu 
vervuld met luide kinderstemmen.  

Foto boven:  
zuster Lamberta en burgemeester 
Dassen met echtgenote een dag na 
de brand 
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In verband met de aanleg van de President Kennedysingel moest in 1967 
het hoekhuis, waar de zalige Moeder Stichteres in 1898 begonnen was, 
gesloopt worden. Hier was de poort, de priesterspreekkamer en de gasten-
kamers. Else Müller, een van de eerste kinderen uit Berlijn, was met Moeder 
Maria-Teresa mee gekomen naar Sittard en verzorgde hier trouw de dienst 
aan de poort. Na het afbreken van het “Huis met de Zeven Bruggen” moest 
er een nieuwe “poort” komen. In hetzelfde jaar werd door de Congregatie 
het bejaardenhuis “Huize De Kollenberg” geopend.14 Voortaan was hier de 
officiële ingang. De nieuwbouw sloot langs de Kennedysingel bij het 
Kindertehuis aan. In 1968 kreeg het Kindertehuis na de verbouwing een 
eigen ingang.    

  
Else Müller in de spreekkamer           Sloop van het witte huis op 20 juli 1967 

Na de brand begon men meteen plannen te maken voor een renovatie van 
het gebouw. Na anderhalf jaar, op 19 maart 1968, werd het vernieuwde 
kindertehuis ingezegend en de kinderen konden weer hun intrek nemen. De 
officiële naam was nu: Sint-Jozefkinderhuis ‘De Kollenberg’. In de volgende 
jaren werkten er steeds meer lekenmedewerksters en de opvoeding van de 
kinderen werd aangepast aan nieuwe pedagogische inzichten, maar altijd in 
de geest van de zalige stichteres die wilde: thuisloze kinderen geborgenheid 
en liefde, een ‘thuis’ geven.  

                                                           
14 Zie beneden Hoofdstuk 4.  



 
31 

 

Zuster Maria Magdalena Brose was toen directrice van het kinderhuis. 

Er was nog een ander probleem, dat steeds nijpender werd. Het 
kindertehuis lag tussen de nieuwe kapel van het klooster en het in 1967 
geopende bejaardenhuis. Het was geen optimale situatie. Tenslotte werd 
besloten het kindertehuis naar een andere huisvesting te verplaatsen. Maar 
dit duurde nog tot 1982 totdat de kinderen met hun medewerkers 
vertrokken. Er werden dertien gezinswoningen gehuurd in de 
nieuwbouwwijk Lahrhof. Deze werden aangepast voor drie gezinsgroepen 
van elk tien kinderen, een jongerenwoongroep voor zes jongens en twee 
jongerenwoonhuizen voor elk drie jongeren. In augustus 1982 verlieten de 
laatste kinderen het dierbare gebouw op de Kollenberg.    

Sinds 1982 hebben wij dus geen kinderen meer in Sittard, wij missen het 
lawaai en de gebroken ruiten door het voetballen. Maar in onze harten zijn 
de kinderen nog altijd aanwezig. Wij zoeken met hen in contact te blijven, 
trouw aan de erfenis van de zalige Moeder Maria-Teresa van de heilige Jozef 
die zei: “Blijft U met onze kinderen steeds in verbinding? Heeft U nog 
niemand van hen uit het oog verloren? Staan de adressen in een boek? 
Worden de brieven van onze vroegere kinderen liefdevol beantwoord?“15 Bij 
ons worden de oud-pupillen nooit vergeten, herdenken wij hen in gebed en 
maandelijks wordt een heilige Mis voor hun intentie opgedragen. Vandaag 
hebben wij niet meer alle adressen, maar wij bevelen hen aan Onze Lieve 
Heer die weet waar ze zijn en wat ze nodig hebben.   

                                                           
15 Brief van 18 januari 1913 aan Zr. Maria Teresia v. d. H. Petrus. 
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Hoofdstuk 4: 

HUIZE DE KOLLENBERG IN SITTARD 
 

De opening van een bejaardenhuis was een lang gekoesterde wens van onze 

zalige Moeder Stichteres.  Toen zij in 1912 maar Amerika vertrok, om daar 

de Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus te planten, ging haar wens in 

vervulling. Op 28 september 1917 opende zij in Kenosha het eerste 

bejaardenhuis. Zij schreef in haar autobiografie: “Dat ik dit bejaardenhuis 

kon stichten was voor mij een grote vreugde. Ik wil eenzame bejaarden en 

echtparen een thuis aanbieden, waarin zij een rustige levensavond kunnen 

doorbrengen, door vrede verlicht en door liefde verwarmd! En waar men, als 

zij de ogen voor altijd gesloten hebben en de eeuwigheid binnengegaan zijn, 

met liefde aan hen terugdenkt en voor hen bidt.”16 

                                                           
16 Autobiografie blz. 251. 
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En precies 50 jaar later werd een bejaardenhuis in Sittard geopend, 

aangesloten aan het Moederhuis van de Karmel van het Goddelijk Hart van 

Jezus.  

De voorbereidingen daartoe begonnen al in het begin van de zestiger jaren. 

In de gemeente Sittard was een groot gebrek aan woningen voor ouderen. 

Weliswaar was er de Agnetenberg, maar dat was niet voldoende en de 

wachtlijst was heel lang. Het gemeentebestuur richtte een verzoek aan de 

‘zusters van de Kollenberg’, waar Moeder Pia generaal overste was. Het plan 

lag blijkbaar in de lijn van Gods Voorzienigheid, want het begon zich te 

ontwikkelen en de omstandigheden werkten mee. Enkele zusters begonnen 

alvast aan een opleiding voor ouderenzorg en zuster Lamberta volgde een 

kaderopleiding voor directie in verzorgingshuizen.  

De plannen werden concreet met de aanleg van de President Kenedysingel. 

Het oude hoekhuis, bekend met de naam Huis met de Zeven Bruggen, moest 

verdwijnen, want het stond in de weg. Het werd gesloopt. Daarna was 

nieuwbouw nodig om de gasten te kunnen ontvangen en, omdat rond die 

tijd ook het Laudyhuis werd afgebroken – een oude gezinswoning, die aan 

het kinderhuis grensde en bouwvallig werd -  was er eveneens behoefte aan 

een wasserij voor het kinderhuis, omdat de wasserij in dat oude huis was 

ondergebracht. In eerste instantie werd gedacht om met de noodzakelijke 

nieuwbouw tegelijk een klein familiair bejaardenhuis te realiseren met een 

huiselijke sfeer. De architect legde zijn plannen voor aan het 

gemeentebestuur, maar 

een klein tehuis zou 

financieel niet haalbaar 

zijn. Er zou plaats 

moeten zijn voor 

minstens 120 bejaarden.  

De bouw startte in 1965 

en de zusters zagen het 

gebouw hoger en hoger 
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worden. Het werd een pand met vijf verdiepingen, statig gelegen aan de pas 

aangelegde Pres. Kennedysingel.   

Op 17 april 1965 konden de eerste bewoners hun intrek nemen.  

De zusters nodigden Mgr. Moors, de bisschop van Roermond, uit voor de 

inzegening van het nieuwe gebouw. De bisschop gaf ten antwoord dat hij 

op donderdag 28 september 1967 kon komen voor de plechtige viering. Wat 

hij niet wist was, dat dit precies de 50ste verjaardag was van het eerste 

bejaardenhuis in Amerika!  

De plechtige Eucharistieviering begon om 10 uur. De kapel stroomde vol en 

ook het oratorium van de zusters moest plaats maken voor de 280 gasten 

en belangstellenden.  

Na de H. Mis volgde de inzegening van het gebouw. Zuster Lamberta 

Warmenhoven, die benoemd was tot directrice,  sprak bij deze gelegenheid 

o.a. de volgende woorden:   

“De opening van dit 

bejaardenhuis op deze dag, 28 

september, is een mijlpaal 

voor onze Congregatie 

gebleken. Gisteren kregen wij 

van ons huis in Kenosha in 

Noord-Amerika een 

jubileumkaart. Daarop werd 

aangekondigd dat op 28 

september 1917 onze Moeder 

Stichteres aldaar het eerste bejaardenhuis van de Karmel van het Goddelijk 

Hart van Jezus heeft geopend. Wij willen dit niet als toeval zien dat precies 

op de dag af, vijftig jaar later, in het generalaat ook een bejaardenhuis wordt 

geopend. Door de stichting van dit bejaardenhuis zijn wij in Nederland 

dezelfde weg op gegaan die onze Moeder Stichteres, Moeder Maria Teresa 

van de heilige Jozef, reeds in verschillende landen bewandeld heeft.” 



 
35 

 

Dan nodigde zij de burgemeester van Sittard, H. M. J. Dassen, uit om de 

officiële opening van het huis te verrichten.  

Hoewel het huis de naam Sint Anna kreeg werd het al gauw in de volksmond 

Huize De Kollenberg. 

Zuster Lamberta Warmenhoven was als directrice verantwoordelijk voor de 

goede gang van zaken. Maar bovenal was zij de bezielende kracht voor de 

zorg en de ziel van de bewoners.  

Zij had een vriendelijk woord en een glimlach voor iedereen, bewoners en 

medewerkers, en bracht daadwerkelijk  een familiaire sfeer in het huis. 

Samen met enkele medezusters en het personeel werkte zij hard om de 

bewoners een warm thuis te geven.  

Vanaf 1975 stond de heer Jo Honings als economisch administratief 

directeur aan haar zijde. Zuster Maria Immaculata Heynens kreeg de leiding 

over de huishouding en alles wat daarmee verband houdt, zoals de inkoop 

e.d. Er kwam dus een driehoofdige directie, wat de taak voor zuster 

Lamberta aanmerkelijk verlichtte.   

 
           Activiteiten van de bewoners: handwerk en biljart spelen  
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In het begin kwamen de ouderen over het algemeen alleen om te wonen. 

Zij konden zich al vroeg laten inschrijven en bleven dan vaak jarenlang in 

huis, tot het eind van hun leven.  

Van lieverlee kwamen de mensen op steeds hogere leeftijd binnen en werd 

de zorgvraag groter. Het ‘pensiontehuis’ werd geleidelijk een 

verzorgingshuis.  

De landelijke wetten voor dit soort huizen veranderden en de eisen die 

gesteld werden maakten een grondige renovatie noodzakelijk. 

In juni 1982 ging de directrice, zuster Lamberta, met pensioen. De heer Jo 

Honings nam haar taak als directeur over en werd terzijde gestaan door de 

heer Theo van der Ven als adjunct. In die periode, in het vooruitzicht van 

een grondige verbouwing, werd het bestuur van het verzorgingshuis, dat 

werd gevormd door enkele religieuzen van het Moederhuis, uitgebreid met 

vijf bekwame raadgevers uit Sittard en omgeving om het grootscheepse 

plan ten uitvier te brengen, samen met de zusters. Er werden nieuwe 

statuten geschreven en Huize De Kollenberg behield deze naam, maar werd 

de Sint-Rosastichting.  

In mei 1985 werd met de renovatie en gedeeltelijk met nieuwbouw gestart. 

De vleugel aan de Pres. Kennedysingel kreeg de noodzakelijke aanpassingen 

door meer woonruimte voor de bewoners te creëren. Een zijvleugel aan de 

tuinkant werd gesloopt om door nieuwbouw hetzelfde aantal kamers te 

kunnen behouden.  

De inzegening van beide vleugels was een feest. De dag begon met een 

plechtige Eucharistieviering in de overvolle kapel met Mgr. A. Castermans 

als hoofdcelebrant. Aansluitend was er een rondgang door het vernieuwde 

huis en werden alle kamers, zalen en overige ruimten gezegend. Iedereen 

was vol lof over de ruime kamers en de praktische verbeteringen die overal 

waren aangebracht. 
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De officiële opening vond plaats op 15 mei 1987 door staatssecretaris R. van 

der Linden. Bij deze gelegenheid sprak burgemeester J. Tonnaer de wens uit 

dat er ook ‘beschutte woninkjes’ bij Huize De Kollenberg gebouwd zouden 

worden. Deze wens ging in vervulling. In de jaren die volgden werd een 

kleine rij aanleunwoningen gebouwd, aansluitend aan het hoofdgebouw.  

In 1999 nam directeur Jo Honings afscheid. Ook voor hem was nu de tijd om 

met pensioen te gaan aangebroken na 32 jaar toegewijd werk en trouwe 

dienst aan de bewoners, voor wie hij altijd een luisterend oor had. Zijn 

adjunct, Theo van der Ven,  werd zijn opvolger. 

Tijden veranderen en de eisen voor de zorginstellingen werden 

aangescherpt. Vanaf 1 januari 2002 ging Huize De Kollenberg over naar de 

stichting Orbis, die in Sittard en omgeving tot op de dag van vandaag het 

ziekenhuis en andere zorgcentra onder haar hoede heeft – nu onder de 

naam van Zuyderland. 

Huize De Kollenberg vormde een aangenaam verblijf voor de bewoners, 

mede door de ligging van het huis: aan de rand van een groot natuurgebied 

en toch dicht bij de Markt, het centrum van Sittard.  Vooral de nabijheid van 

het klooster, het kunnen deelnemen aan de vieringen in de kapel, te kunnen 

wandelen in de grote kloostertuin en de vriendschappelijke contacten met 

de zusters werden hoog gewaardeerd.  

Toch scheen het huis niet meer aan de eisen van de tijd te voldoen en werd 

door Orbis begonnen met de bouw van een modern zorgcentrum 

‘Hoogstaede’. De bewoners zouden moeten verhuizen…  

In september 2007 vertrokken de laatste bewoners naar hun nieuwe tehuis 

in een ander deel van de stad.  

De verbondenheid met ons klooster bleef echter bestaan. Deken van Rens 

vroeg een relikwie van de zalige Stichteres Moeder Maria Teresa van de 

heilige Jozef voor het altaar van de kapel in Hoogstaede, die Mgr. F. Wiertz 

op 14 september 2007 zou inzegenen. 
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Huize De Kollenberg stond nu leeg, helaas… Tijdens een verbouwing van een 

tehuis aan de Odasingel werd het tijdelijk bewoond door de bewoners van 

dat huis. Daarna stond het weer  leeg, vier jaar lang! 

Omdat de wachtlijst voor opname in een zorgcentrum wel erg lang was, 

besloot het bestuur van stichting Orbis om Huize De Kollenberg te 

heropenen. Dit gebeurde op 24 november 2011. 

De zusters waren blij dat er 

weer nieuw leven kwam in het 

toch heel mooie en 

comfortabele huis, zo dicht 

tegen het Moederhuis 

gebouwd. Al gauw maakten ze 

kennis met hun nieuwe buren. 

De band tussen de zusters en 

de bewoners is vanaf de bouw 

in de zestiger jaren steeds heel 

goed geweest en dat blijft zo. 

Graag komen bewoners naar 

de H. Mis, zo gemakkelijk binnendoor bereikbaar via de glazen gang. Ze 

komen een kaarsje aansteken, een rozenhoedje bidden of zomaar wat rustig 

zitten in de stilte van de kapel in aanwezigheid van de Heer, die al hun noden 

en intenties kent. Een oase van rust. 

De heropening van Huize De Kollenberg zal waarschijnlijk tijdelijk zijn en 

vormt de opstap naar een nieuwe zorginstelling in het centrum van Sittard, 

dat ruimte zal bieden aan 150 cliënten, die verpleging of (zwaardere) zorg 

behoeven.  

Wij weten nog niet wat de toekomst zal brengen, maar wij danken God dat 

wij zoveel jaren op allerlei manieren onze diensten konden verlenen aan 

ouderen door goede samenwerking met de leiding en het personeel, door 

wederzijdse hulp, meeleven en hartelijkheid. 
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Hoofdstuk 5: 
 

BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 

IN SITTARD 

 

 
 
De zalige Moeder Maria-Teresa v. d. H. Jozef schreef in een brief van 1912 
toen het Moederhuis nog in Rocca di Papa gevestigd was, dat in Sittard een 
retraitehuis voor 30 dames zou worden gesticht.17 In die tijd was hier een 
kindertehuis en niemand dacht aan iets anders. Maar de geschiedenis toont 
dat Moeder Maria-Teresa ver in de toekomst kon kijken.  

70 jaar later, nadat eind november 1982 de laatste kinderen waren 
vertrokken, werd een nieuwe bestemming voor het lege kindertehuis 
gezocht.   

                                                           
17 Brief 405 van 5 april 1912.  
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De bisschop stelde voor een Bezinningshuis te openen, en er werden 
plannen daarvoor gemaakt. Reeds 2 maanden later, in januari 1983, heerste 
grote bedrijvigheid in het gebouw. Het voormalig kindertehuis werd 
aangepast aan de eisen van een nieuw apostolaat, een oord van stilte, 
bezinning en rust.   

12 september 1983 werd gekozen als dag voor de officiële opening. Na een 
plechtige eucharistieviering met de bisschop van Roermond, Mgr. J. M. 
Gijsen, en vier concelebranten trokken alle aanwezigen in processie naar de 
Teresazaal, waar het eerste gedeelte van de inzegening plaatsvond. Een 
groot kruisbeeld werd gewijd en opgehangen. Vervolgens werd de kleine 
huiskapel op de eerste verdieping door de bisschop ingezegend. Daarna 
werden alle gastenkamers gezegend. 12 september 1983 is de stichtingsdag 
van het bezinningshuis Regina Carmeli.  

In de eerste folder, van het najaar 1983, lezen we het volgende over de 
bestemming van dit bezinningshuis:   

“Buiten de aangeboden programma’s staat ons huis open voor groepen met 
eigen leiding en voor mensen, die zich een dag in stilte willen terugtrekken, 
desnoods een halve dag, een avond, om weer eens thuis te komen bij zichzelf 
– of bij elkaar – en in de stilte weer te ontdekken, waar het in het leven 
eigenlijk om gaat.   
De naam Regina Carmeli – Koningin van de Karmel – wil zeggen dat het een 
Karmelhuis is, geleid door de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van 
Jezus. Men mag dus verwachten, dat de spiritualiteit van de Karmel wordt 
doorgegeven, de geest waaruit de zusters leven en werken. Om dit streven 
te ondersteunen zullen zij de gasten vertrouwd maken met de geest van de 
Karmel, zoals we die vinden in de werken van Teresa van Avila, Joannes van 
het Kruis, Theresia van Lisieux, Elisabeth van de Drieëenheid, Edith Stein, 
Maria-Teresa Tauscher e.a. Deze grote gestalten van de Karmel zijn zekere 
wegwijzers in onze tijd.”  

Vanaf het begin werden retraites, bezinningsdagen en –weekends, geloofs- 
en verdiepingsavonden aangeboden. Er zijn een groot aantal groepen, die 
regelmatig in Regina Carmeli bijeenkomen, zoals de Lekenorde van de 
Karmel (OCDS), de Charismatische gebedsgroep, de FBB-voorbidders en 
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sinds enkele jaren is er een “Karmelfamilie”. De mensen komen ook over de 
grens uit Duitsland, vooral bewoners van de Selfkant. Er is een groep die 
vanaf maart 1984 maandelijks voor de vrede kwam bidden, vanaf het najaar 
2014 wordt nu voor deze intentie maandelijks een heilige mis gevierd. Een 
keer per jaar wordt een Duitstalige retraite aangeboden en regelmatig 
Duitse bezinningsdagen die goed bezocht zijn.   

Er zijn vier zalen en twee kapellen beschikbaar voor de gasten, zodat ook 
meerdere groepen tegelijk aanwezig kunnen zijn.   

Zuster Lamberta was vanaf 1983 directrice van het Bezinningshuis, haar 
opvolgster is zuster Gisela die, samen met haar medewerkers en vrijwilligers 
voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de gasten zorgt.   

Om het Bezinningshuis aan te passen aan de wensen van de bezoekers werd 
een renovatie noodzakelijk. Met hulp van vrijwilligers werden in februari 
2008 de kamers leeg geruimd en de verbouwing kon beginnen. Op het feest 
van de zalige Moeder Maria-Teresa v. d. H. Jozef, 30 oktober 2008, vond de 
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heropening met de inzegening door Mgr. J. Gijsen plaats. Het was 25 jaar na 
de eerste inzegening.   

Mgr. Gijsen zei in de 
preek van de H. Mis  op 
deze feestdag:  

“De zalige Maria-
Teresa v. d. H. Jozef 
zegt tot ons: Vertrouw 
op de Heer! Volg de 
weg die Hij u toont! Dit 
geldt allereerst voor de 
zusters Karmelietessen 
van het Goddelijk Hart 

van Jezus. Ze moeten de stichteres volgen in al wat ze deed, ook in onze tijd. 
Ze wil nog steeds dat haar zusters zich bekommeren om verlaten kinderen 
en jongeren ofschoon de verlatenheid vandaag eerder de kennis van God, 
het leven naar de geboden en het gebed betreft. Maar ze zullen ook zorg 
dragen voor de gezinnen om daar weer de juiste christelijke sfeer terug te 
brengen. En ze zullen aan andere religieuzen en vooral aan priesters de 
gelegenheid bieden om zich te bezinnen over hun taak en ze daarin sterken. 
In deze context is juist het bezinningshuis ‘Regina Carmeli’ van groot belang, 
want het biedt de ruimte en de sfeer om dit doel te bewerkstelligen.”  

 

Meisjes  
van een school  
in België  
maken 
rozenkransen 
samen met  
de zusters 
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Zoals de bisschop zei staat Regina Carmeli, in de geest van de zalige Moeder 
Stichteres, open voor allen die op zoek naar God zijn, naar stilte en rust, 
Regina Carmeli wil een “thuis” geven aan allen die op welke wijze dan ook 
thuisloos zijn. Wetende dat Jezus in het tabernakel de gastheer is die de 
mensen hier ontvangt hopen wij dat alle gasten door ons de oneindige 
barmhartige liefde voelen die Jezus in zijn Goddelijk Hart voor ons heeft.   

 

Zusters en 
vrijwilligers  

op een uitstapje 
naar Banneux  

in juni 2016 
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Hoofdstuk 6: 
 

CASA CARMELI IN VOGELENZANG 

 
Op 2 augustus 1945, de dag dat in de Karmel van het Goddelijk Hart van 
Jezus het “kinderfeest” wordt gevierd, meerde een trekschuit aan voor het 
kinderhuis aan de Zijlsingel in Haarlem. Wat een avontuur om per boot over 
de Leidse Vaart naar Vogelenzang te gaan! Intussen was er in Vogelenzang 
een groot kinderfeest voorbereid. Op de avond van deze denkwaardige dag 
bleven de jongens in Vogelenzang en de meisjes keerden terug naar 
Haarlem. Dit was het begin van onze vestiging in Vogelenzang.  

Het huis dat eerst “Casa Nuova” 
(nieuwe huis) heette kreeg bij zijn 
inwijding op  8 september door Mgr. G. 
Huibers, bisschop van Haarlem, de 
naam “Casa Carmeli” (huis van de 
Karmel). Het begin was moeilijk, de 
zusters bezaten weinig of niets en er 
was ook niet veel te krijgen. Maar met 
de jaren ging het steeds beter. Op 
verzoek van de parochie werd op de 
begane grond van het koetshuis een 
kleuterschool ingericht die 1969 weer 
verhuisde.  

Het Witte Huis was te klein om de vele kinderen en de zusters te herbergen. 
Zo werd besloten op de plaats van het koetshuis drie paviljoens en aan de 
andere kant een klooster te bouwen. Met de bouw werd in 1975 begonnen 
en reeds in december van datzelfde jaar konden de kinderen de paviljoens 
in gebruik nemen. Niemand had gedacht dat de richtlijnen van het 
ministerie van Justitie zo gauw en zo ingrijpend zouden veranderen dat de 
zusters de zorg voor kinderen moesten opgeven. Met een zwaar hart 
trokken de zusters zich terug van de opvoeding van kinderen en op 5 juli 
1980 verlieten de laatste kinderen Casa Carmeli.  
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De lege gebouwen werden daarna gebruikt als bezinningshuis en stonden 
open voor mensen die op zoek waren naar God of bij Hem wilden thuis 
komen en uitrusten.  

Later vroeg de bisschop van Haarlem, Mgr. Bomers of het bisdom de 
gebouwen konden gebruiken als seminarie voor de studenten van 
priesteropleiding. Zo begon er weer een nieuwe fase voor de zusters die tot 
2007 duurde, toen het seminarie vertrok naar de Tiltenberg.  

Op 6 januari 2008 werden 
de paviljoens opnieuw 
ingewijd als gasten-
klooster.  

Op 20 september van 
dezelfde jaar kregen ze de 
naam “Moeder Maria 
Teresa huis”.   

Onze Lieve Heer heeft onze Nederlandse Provincie met nieuwe roepingen 
gezegend en zo kon op 7 december 2015 in Vogelenzang een noviciaat 
worden opgericht.  
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Het ontbreekt de zusters niet aan moed om opnieuw een nieuw apostolaat 
te beginnen: de paviljoens werden in 2015-2016 omgebouwd tot een 
zorghotel met 17 appartementen voor ouderen. In Casa Carmeli kan men 
zelfstandig wonen met hulp van de zusters die de mantelzorg zullen 

verlenen en zonodig 
een handje in de zorg 
toesteken. Op 28 juni 
kwamen de eerste 
bewoners binnen. 
Inmiddels is het 
gebouw klaar en 
wordt de hand gelegd 
aan de laatste 
finesses.   

 

Op 8 juli 2016 kwamen de 
meubels voor het restaurant 
binnen en al snel kwamen de 
bewoners nieuwsgierig alles 
bewonderen en dronken meteen 
hun eerste kopje koffie. 

Het is mooi om bij dit overzicht te zien dat de zusters zich altijd hebben 
ingezet om het ideaal van onze Moeder Stichteres voort te zetten en zich 
aan te passen aan de noden van de tijd. In deze tijd komen we anno 2016 
met de zorgappartementen tegemoet aan de zogenaamde participatie 
maatschappij waarbij de ouderen worden aangesproken op hun 
zelfredzaamheid, maar vaak ten ondergaan omdat ze zichzelf niet goed 
kunnen verzorgen en vereenzamen. Op deze manier kunnen tevens 
echtparen samen blijven waar ze nu bij ziekte van een van de partners uit 
elkaar worden gehaald. 
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Hoofdstuk 7: 
 

DE KARMEL VAN HET GODDELIJK HART VAN JEZUS 
VANDAAG 

De zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus hebben vandaag 
48 kloosters in 16 landen en drie continenten (Europa, Amerika, Afrika) waar 
rond 400 zusters leven. Het apostolaat is aangepast aan de noden van de 
tijd en van de plaatsen.  

In Afrika of Centraal- en Zuid-
Amerika zijn de materiële 
noden groot en ook de 
gezondheidszorg is niet zo 
goed georganiseerd als in 
Nederland. Onze zusters daar, 
helpen, naast kleuterschool en 
kinderopvang, de armen met 
kleding, eten, medicijnen en ze 
bezoeken de gezinnen.  

     Tibati, Kameroen 
In Europa daarentegen is de geestelijke nood groter dan ooit. Vele mensen 
leven zonder geloof of weten er heel weinig van. Soms komen kinderen tot 
ons die zich op de heilige Communie of het Vormsel voorbereiden. Wij 
hopen dat wij hun een ervaring van Gods aanwezigheid in hun leven kunnen 
meegeven. Ook schoolklassen zijn vaak onze gasten voor “Kloster auf Zeit” 
(meeleven in het klooster) en door werken met de Bijbel of gesprekken met 
zusters kunnen ze meer over het geloof ervaren.    

De kracht voor het apostolaat komt van het gebed en het 
gemeenschapsleven. Zonder God en zonder onze medezusters kunnen wij 
niets volbrengen. Het gebed, het regelmatig verwijlen bij God in stilte 
bevordert de verbondenheid met God. De gemeenschap, de wederzijdse 
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bemoediging, aanvulling van de verschillende talenten is de sterkte van de 
zusters Karmelietessen.  

Het Moederhuis is het hart van de congregatie waar de generaal overste 
met haar assistenten samenkomt om over belangrijke aangelegenheden te 
beslissen.  Om de zes jaren komen zusters uit alle provincies hier samen voor 
het generaal kapittel en de verkiezingen van het generaal bestuur.  

Graag komen de zusters uit andere landen op bezoek aan het graf van de 
zalige Stichteres. Onze bisschoppen Mgr. Wiertz en Mgr. de Jong zijn vaak 
in onze kapel om met ons de feestdagen en de eucharistie te vieren.  

Een bijzondere dag was 28 juni 2008 toen kardinaal José Saraiva, prefect van 
de Congregatie voor heiligverklaringen in Rome, op bezoek bij het graf van 
Moeder Maria-Teresa kwam. Na het gebed aan het graf wilde hij de 
kommuniteit van het Moederhuis ontmoeten. Er waren ook Mgr. Gijsen, 
onze postulator Pater Bonifatius Honings OCD en Pater Adriaan Stolk SMM 
aanwezig. Pater Stolk was 19 jaar onze huispriester en werd in 2013 
opgevolgd door rector Ruud Goertz. 
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De kloosterkapel in Sittard die op 12 september 1963 ingewijd werd door 
Mgr. Moors, met haar rode tegels en zwarte stenen gaf aan de zusters uit 
het buitenland vaak een donkere indruk, zo werd in 2011 besloten, ze 
grondig te laten renoveren. Een architectenbureau uit Spanje werd 
ingeschakeld en het resultaat was een prachtig triptychon met de 

geschiedenis van onze 
verlossing, beginnend 
met de verkondiging 
door de engel Gabriël 
aan Maria met als 
hoogtepunt het houten 
kruisbeeld ingewerkt in 
het schilderij en 
eindigend met de 
verschijning van de 
Verrezen Heer aan 
Maria Magdalena. 
Deze schilderijen zijn 
geïnspireerd door de 
werken van Fra 
Angelico, die fameuze 
Italiaanse kunstenaar 
uit de 15e eeuw en 
geven aan de kapel – 

samen met het witte marmer – een zuidelijke sfeer. Een gouden tabernakel 
werd als centrum in het midden geplaatst. Nu is onze kapel veel helderder 
en kleurrijker geworden en helpt de mensen hun hart naar God te 
verheffen.    

Ook de zijkapel waar onze Moeder Maria-Teresa v. d. H. Jozef begraven is, 
kreeg een nieuw gezicht.  

Sinds de zaligverklaring van Moeder Stichteres op 13 mei 2006, is haar 
verering in de hele wereld toegenomen. Ook in landen waar we geen 
klooster hebben zoals in de Filippijnen zijn vele mensen die in haar een 
voorbeeld voor hun leven zien, vooral haar onverschrokken 
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Godsvertrouwen en grote naastenliefde zijn een inspiratie voor vele jonge 
mensen. Seminaristen bidden haar, hun roeping te bevestigen. Ook mensen 
die huizen moeten verkopen of werk zoeken, roepen haar voorspraak in en 
ze heeft velen geholpen.  

In 2010 werd in Roermond het zaligverklaringsproces van 
Zuster Maria Theresia van de H. Drievuldigheid geopend, een 
Nederlandse zuster, die in 1926 in St. Louis, Missouri stierf in 
geur van heiligheid. Onmiddellijk na haar dood begonnen de 
zusters, na order van de zalige Stichteres, met een noveen op 
haar voorspraak. Nu zijn de akten al in Rome.  

Vandaag leeft de geest van de zalige Stichteres voort in haar geestelijke 
dochters die in de wereld van vandaag leven zoals zij:  

GOD IN ALLEN ZIEN, 

GOD IN ALLEN DIENEN, 

GOD IN ALLEN BEMINNEN. 
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Stichtingen van de Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus  
 

1 Berlijn-Pappelallee (Duitsland) 
Stichtingshuis  

1891 

2 Berlijn-Oranienburg (Duitsland) 1892-1893 

3 Berlijn-Weissensee (Duitsland) 1893-1962 

4 Berlijn-Schöneberg (Duitsland) 1894-1905 

5 Berlijn-Anhaltstraße (Duitsland) 1897-1908 

6 Graupen (Bohemen) 1897-1950 

7 Marschen (Bohemen) 1897-1900 

8 Vechta (Duitsland) 1897-2001 

9 Sittard (Nederland)  
Moederhuis vanaf 1922 

1898 

10 Brüx (Bohemen) 1900-1948 

11 Tilburg (Nederland) 

Maria Gorettihuis 
1900-1972 

12 Maldon (Engeland) 1901-1921 

13 Dumnow (Engeland) 1901-1910 

14 Schlieren (Zwitserland) 1902-1913 

15 Cremona (Italië) 1903 

16 Rocca di Papa (Italië) 
Moederhuis 1904-1922 

1904 

17 Berlijn-Charlottenburg (Duitsland) 1905-2004 

18 Berlijn-Neukölln (Duitsland) 1905-2004 

19 Budapest-Ujpest (Hongarije) 1907-1950 

2008 

20 Budapest-Köbanya (Hongarije) 1908-1950 

21 Sz. Lörinc (Hongarije) 1908-1950 

22 Erzsebetfalva (Hongarije) 1908-1950 

23 Hermetswil (Zwitserland) 1908-1931 

24 Wenen-Kaiserebersdorf (Oostenrijk) 1911-1974 

25 Wenen-Töllergasse (Oostenrijk) 1911 

26 Milwaukee South Pierce-Str., Wisconsin (USA) 1912-1918 

27 Toronto (Canada) 1913 

28 East Chicago, Indiana (USA) 1913 
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29 Dietikon (Zwitserland) 1913-2005 

30 Superior, Wisconsin (USA) 1913-1915 

31 San Antonio I, Texas (USA) 1914-1990 

32 Merriton (Canada) 1914-1920 

33 Hammond, Indiana (USA) 1915-1998 

34 Gyón (Hongarije) 1915-1950 

35 Milwaukee-Wauwatosa, Wisconsin (USA) 1916 

36 Leiden (Nederland) 

Sint-Jozefhuis v. d. H. Gerard Majella 
1916-1966 

37 Wildhaus (Zwitserland) 1917-1970 

38 Amsterdam (Nederland) 

Sint-Jozefhuis v. d. H. Theresia 
1917-1991 

39 Zagreb St. Xaver (Kroatië) 

Zagreb Vrhovec (Kroatië) 
1917-1919 

1925 

40 Frankfurt/Oder (Duitsland) 1917-1979 

41 Kenosha, Wisconsin (USA) 1917-1969 

42 Kenosha-Zuid, Wisconsin (USA) 1917 

43 Milwaukee-West Allis, Wisconsin (USA) 1918-1996 

44 San Antonio II, Texas (USA) 1918 

45 Düsseldorf (Duitsland) 1918-1928 

46 Danzig (vandaag Polen) 1918-1964 

47 Haarlem-Bloemendal (Nederland) 

Sint Jozefhuis St.-Trinitas 
1918-1969 

48 Detroit, Michigan (USA) 1919-2005 

49 Altstätten (Zwitserland) 1919-1931 

50 Hrv. Leskovac (Kroatië) 1919 

51 St. Charles, Missouri (USA) 1920-2002 

52 St. Catharines (Canada) 1920 

53 Halberstadt I (Duitsland) 1920 

54 Mödling (Oostenrijk) 1920-2004 

55 Birkenwerder (Duitsland) 1920-1987 

56 Halberstadt II (Duitsland) 1921-2002 

57 München (Duitsland) 1921-2013 

58 Wöllershof (Duitsland) 1921-1924 
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59 Guadalajara (Mexico) 1922-1926 

60 Eschweiler (Duitsland) 1923-1974 

61 Corpus Christi I, Texas (USA) 1925-2003 

62 Lehmen (Duitsland) 1926-1974 

63 Neuss (Duitsland) 1928-2011 

64 Offenbach (Duitsland) 1928-2000 

65 Leipzig-Leutzsch (Duitsland) 1930-1980 

66 Leipzig-Engelsdorf (Duitsland) 1930-1970 

67 Ludwigsburg-Hoheneck (Duitsland) 1930 

68 Riverside, California (USA) 1930-1955 

69 Kirkwood, Missouri (USA) 1933 

70 Berhida (Hongarije) 1937-1950 

71 Welland (Canada) 1938-1959 

72 La Mesa, California (USA) 1938-2015 

73 Pensacola, Florida (USA) 1939-1987 

74 Prišlin-Poredje (Kroatië) 1940 

75 Gyömere (Hongarije) 1942-1950 

76 Héves (Hongarije) 1944-1950 

77 Bamberg-Gaustadt (Duitsland) 1945-1996 

78 Vogelenzang (Nederland) 
Sint-Jozefshuis v. O. L. Vrouw van de Karmel 

1945 

79 Puerto Cabezas (Nicaragua) 1947-1978 

2002 

80 Jefferson City, Missouri (USA) 1950-2005 

81 Grand Rapids, Michigan (USA) 1951 

82 Medicine Hat (Canada) 1951-2013 

83 Clusone (Italië) 1952-2011 

84 Mississauga (Can) 1952 

85 Owensboro, Kentucky (USA) 1952 

86 Gagliano (Italië) 1953-2003 

87 Superior II, Wisconsin (USA) 1953-1971 

88 Corpus Christi II, Texas (USA) 1954 

89 Rome-Monte Mario (Italië) 1954 

90 Keulen-Dellbrück (Duitsland) 1959-1984 
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91 Punat (Kroatië) 1960 

92 Bluefields (Nicaragua) 1965 

93 Belica (Kroatië) 1967 

94 Unterlainach (Duitsland) 1967-1985 

95 Kreuth (Duitsland) 1968-2011 

96  Slavonski Brod (Kroatië) 1969 

97 Bloemendaal-Schapenduinen (Nederland) 1969-1976 

98 La Cruz de Rio Grande (Nicaragua) 1972-1985 

99 Managua (Nicaragua) 1975 

100 Strmec-Sv.Nedjelja (Kroatië) 1977 

101 Split (Kroatië) 1979 

102 Maracaibo (Venezuela) 1982 

103 Maastricht (Nederland) 
Sint-Jozefklooster van de Twaalf Apostelen 

1985-2002 

104 Jacareí (Brazilië) 1985 

105 La Guaira (Venezuela) 1986-1987 

106 São José dos Campos (Brazilië) 1989 

107 Gabela Polje (Hercegovina) 1991 

108 Palhoça (Brazilië) 1992 

109 Gyenesdiás (Hongarije) 1993 

110 Tibati (Kameroen) 1995 

111 Bibinje (Kroatië) 1996 

112 Santa Barbara (Venezuela) 1996-2000 

113 Tijuana (Mexico) 1998-2002 

114 Tipitapa (Nicaragua) 2000 

115 Akureyri (IJsland) 2001 

116 Ubatuba (Brazilië) 2001-2012 

117 San Marcos (Nicaragua) 2002 

118 Umuozo (Nigeria) 2002 

119 Itaúna (Brazilië) 2002 

120 San Salvador (El Salvador) 2005 -2006 

122 Taganrog (Rusland) 2005 

123 Egilstadir (IJsland) 2009-2014 

124 Maranhão (Brazilië) 2013 
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