
Beste	lezers,

In	 plaats	 van	 een	 lang	 woordje	 te	 schijven	 zet	 ik	 de	 lijst	 van	 onze	 trouwe
bidders	en	bidsters	op	de	eerste	bladzijde	van	de	eerste	Nieuwsbrief	in	2020.
Want	 het	 gebed	 is	 en	 blijft	 het	 belangrijkste.	 Bidden	 we	 vooral	 dat	 meer
mensen	zich	weer	ervan	bewust	worden	dat	Jezus	Christus	als	een	persoon
aanwezig	is	in	de	Eucharistie	en	dat	ze	tot	een	persoonlijke	relatie	met	Jezus
mogen	komen.	Praat	met	Hem	als	met	een	vriend!	Hij	verhoort	altijd	je	gebed,

vaak	op	een	andere	manier	dan	wij	verwachten.

Tegelijk	 met	 het	 uitkomen	 van	 de	 1e	 Nieuwsbrief	 in	 juli	 2011	 zijn	 we	 begonnen	 met	 onze
gebedsactie:	mensen	die	meedoen	kiezen	op	welke	dag	van	de	maand	ze	willen	bidden	voor
evangelisering	 en	 vitalisering	 in	 onze	 parochies	 en	 bisdommen,	 en	 voor	 het	 bezinningshuis
Regina	Carmeli.	 Ze	 doen	 dat	 op	 hun	 eigen	manier,	maar	 proberen	wel	 trouw	 te	 zijn	 en	 elke
maand	op	die	dag	aan	hun	intentie	te	denken.	Bedankt,	u	allen!

24	-	26	Januari	2020
Bezinningsdagen	
voor	gelovigen	van	30	tot	50	jaar

De	sacramenten	als	bron	van	LevenDe	sacramenten	als	bron	van	Leven

Wij	 zijn	 gedoopt	 en	 hebben	 het	 Vormsel
ontvangen	 en	 nemen	 regelmatig	 deel	 aan	 de
Eucharistie.	 Maar	 in	 hoe	 verre	 vormen	 deze
sacramenten	ons	leven?

Welk	 nieuw	 zicht	 geven	 zij	 aan	 ons	 leven	 en	 hoe	 verenigen	 zij	 ons	 met	 God?	 In	 deze
bezinningsdagen	trachten	wij	de	de	sacramenten	te	ontdekken	als	bron	van	leven.

Inleider:	Pastoor	Martin	Otto,	Limbricht

Begin:	Vrijdag,	16.30	uur	-	Sluiting:	Zondag,	14.00	uur

Kosten:	€	100,00	(+	evt.	€	6,00	voor	beddengoed	en/of	€	2,00	voor	handdoeken)

Meer	info	en	opgave

Zaterdag	25	januari	2020	(14.30	-	16.30	uur)
Middag

Katholiek-zijn	 in	 deze	 tijd:	Katholiek-zijn	 in	 deze	 tijd:	 een	 opgave	 of	 een
nieuwe	kans?
Leo	Fijen	schetst	op	de	hem	 typerende	manier	het	 leven
van	katholieken	in	deze	tijd.	Als	je	de	media	mag	geloven,
blijft	er	geen	katholiek	over.	Als	je	niet	beter	weet,	hoor	je
bijna	geen	katholieken	meer	in	het	maatschappelijk	leven.

En	 als	 je	 naar	 je	 kinderen	 en	 kleinkinderen	 kijkt,	 denk	 je:	 wat	 moet	 er	 straks	 worden	 van
katholieken?	Leo	Fijen	vertelt	hoe	het	is	om	als	katholiek	te	worden	aangesproken	en	laat	zien
hoe	 je	 katholiek	 kunt	 zijn	 in	 deze	 tijd.	 Als	 vader	 en	moeder,	 als	 grootouders,	 als	 weduwe	 of
weduwnaar	en	als	lid	van	de	lekenorde.	Hoe	kun	je	je	katholiek-zijn	gestalte	geven	in	2020?

Inleider:	Dhr.	Leo	Fijen

Kosten:	€	8,00

23	-	25	februari	2020	(carnaval)
Bezinningsdagen	in	stilte

Leven	in	overgave	aan	Gods	voorzienigheidLeven	in	overgave	aan	Gods	voorzienigheid

Ons	leven	ligt	in	Gods	hand.	Zelfs	de	kleinste	gebeurtenissen
heeft	 Hij	 voorzien	 en	 wil	 alles	 op	 ons	 heil	 richten.	 Maar
vertrouwen	wij	ons	werkelijk	toe	aan	Zijn	zorg	over	ons	leven?
Wij	 moeten	 leren	 om	 Gods	 leiding	 over	 ons	 leven	 te
ontdekken	 en	 op	 de	 juiste	 wijze	 te	 leven	 vanuit	 Zijn
Voorzienigheid.

Inleider:	Pastoor	Martin	Otto,	Limbricht

Begin:	Zondag,	16.30	uur	-	Sluiting:	Dinsdag,	13.30	uur

Kosten:	€	100,00	(+	evt.	€	6,00	voor	beddengoed	en/of	€	2,00	voor	handdoeken)

5	-	8	maart	2020
Lang	weekend

Deze	 dagen	 veronderstellen	 respect	 voor
de	stilte	van	elkaar.

Op	weg	naar	PasenOp	weg	naar	Pasen

Inleider:	 Pater	 Frans	 Vervooren,	 OCD
Amsterdam

Begin:	 Donderdag,	 16.30	 uur	 -	 Sluiting:
Zondag,	13.30	uur

Kosten:	€	177,00	(+	evt.	€	6,00	voor	beddengoed	en/of	€	2,00	voor	handdoeken)
	

Zondag	8	maart	2020	(14.30	–	17.30	uur)
Familiemiddag

Musical	door	de	Kisi-KIDS:Musical	door	de	Kisi-KIDS:

Stel	je	voor,	iemand	vraagt	je:	wat	is	je	grootste	wens?	Wat	is
jouw	 droom	 voor	 je	 leven?	 Dat	 overkomt	 Erik,	 een	 blinde
bedelaar.	En	 de	 vrienden	die	 hij	 onverwachts	 ontmoet,	 gaan
hem	helpen	om	die	droom	waar	te	maken.	Erik	twijfelt:	zal	het
hem	 lukken?	 Beleef	 het	 mee	 in	 deze	musical.	 En....wat	 zijn
jouw	dromen?	Durf	jij	ze	waar	te	maken?	

Ik	 heb	 een	 droom.	 Hoe	 zou	 de	 wereld	 eruit	 zien,	 als	 iedereen	 zijn	 talenten	 helemaal	 zou
gebruiken	en	nieuwe,	ongekende	gaven	zou	ontdekken?	Met	deze	musical	wil	 ik	 je	uitdagen:
ontdek	wie	je	bent,	durf	te	'doen'	en	je	grens	te	verleggen.	Droom	je	mee?...	niets	is	onmogelijk!	

De	musical	 „Spector	 -	 het	 beste	 zit	 van	 binnen“	 wil	 je	 uitdagen	 je	 talenten	 te	 ontdekken	 en
grenzen	te	verleggen.	Een	belevenis	voor	het	hele	gezin!

Programma:	Musical	-	versnapering	-	creatief	bezig	zijn	-	uitwisseling	–	Vespers

Kosten:	€	7,00	per	persoon	(korting	mogelijk	voor	gezinnen	met	kinderen)

Uit	het	gastenboek:
“Ik	vond	het	heel	moed-gevend!	Dat	zouden	alle	kinderen	moeten	zien	en	horen!”	
“Heel	knap	gedaan!	Jullie	zetten	de	kinderen	aan	het	denken...’hoe	kun	 je	met	 jouw	talent	de
ander	helpen?’.
Goed	werk!	Succes	verder!”
“Ik	kijk	in	de	spiegel	en	zie	dat	ik	er	mag	zijn.	Elk	kind	heeft	talenten	en	mag	er	zijn.	De	musical
was	fantastisch.”

“Een	 licht	 straalt	 over
hen	die	wonen	in	het	land
van	 doodse	 duisternis”
(Jes.	9,	1)

Deze	zin,	waarmee	de	Paus	zijn	preek
begon,	 weerklinkt	 in	 mij,	 ook	 als	 de
kersttijd	liturgisch	ten	einde	gaat	en	we
nu	 de	 tijd	 door	 het	 jaar	 vieren.	 De
kerstverlichting	verdwijnt	op	straat	en	in
onze	huizen,	ze	wordt	goed	ingepakt	in
de	 kelder	 verstopt	 om	 te	 wachten	 op
december	 als	 zij	 weer	 opnieuw	 wordt	 gebruikt.	 Maar	 is	 dat	 de	 bedoeling	 van	 Kerst?	 Enkele
weken	een	mooie,	hoopvolle	sfeer	en	dat	zou	het	zijn	geweest?	Nee,	zeker	niet.	Ja,	Kerst	is	een
feest,	maar	het	gebeuren	wat	we	vieren	eindigt	niet	ook	als	de	kersttijd	voorbij	is.

De	 Paus	 heeft	 veel	 gesproken	 die	 afgelopen	 drie	 weken,	 vooral	 over	 die	 hoop	 die	 ons
christenen	eigen	is,	omdat	Jezus,	de	Liefde,	mens	is	geworden.	Er	is	niet	genoeg	plaats	alles	te
herhalen	wat	hij	ons	meedeelde,	maar	 ik	wil	het	hier	over	de	preek	hebben	die	mij	het	meest
heeft	geraakt:	de	preek	in	de	Kerstnacht.

Een	preek	 van	hoop,	 licht	 en	 liefde:	 “Wat	betekent	 dat	 licht,	 dat	 in	 het	 donker	 verschijnt?	De
apostel	 Paulus	 suggereert	 het	 ons,	 hij	 die	 ons	 gezegd	 heeft:	 “De	 genade	 van	 God	 is
verschenen”.	De	genade	van	God,	“bron	van	heil	voor	alle	mensen”	(Tit.	2,	11)	heeft	deze	nacht
de	wereld	omhuld.	Maar	wat	is	deze	genade?	Het	is	de	goddelijke	liefde,	de	liefde	die	het	leven
omvormt,	 die	 de	 geschiedenis	 vernieuwt,	 die	 bevrijdt	 van	 het	 kwaad,	 die	 vrede	 en	 vreugde
verspreidt.	Deze	nacht	heeft	de	liefde	van	God	zich	aan	ons	getoond:	Jezus.	In	Jezus	heeft	de
Allerhoogste	 zich	 klein	 gemaakt,	 om	 door	 ons	 bemind	 te	 worden.	 In	 Jezus	 is	 God	 een	 kind
geworden,	om	zich	door	ons	te	laten	omhelzen.”

We	 mogen	 onszelf	 afvragen:	 Heb	 ik	 Jezus	 in	 de	 kersttijd	 omhelsd,	 ben	 ik	 dichter	 bij	 Hem
gekomen	 of	 was	 en	 is	 het	 zo	 als	 het	 altijd	 was?	 Ben	 ik	 op	 weg	 gegaan	 om	 zoals	 de	 drie
koningen	Jezus	te	vinden	en	te	ontmoeten?	Is	door	deze	zoektocht	de	liefde	in	mijn	hart,	in	mijn
leven	gegroeid?	“De	genade	van	God	is	verschenen.	Deze	nacht	geven	wij	ons	rekenschap	dat
wij	 ontoereikend	 waren	 en	 dat	 Hij	 zich	 voor	 ons	 klein	 heeft	 gemaakt;	 terwijl	 wij	 naar	 onze
bezigheden	gingen,	kwam	Hij	in	ons	midden.	Kerstmis	herinnert	ons	dat	God	iedere	mens	blijft
liefhebben,	zelfs	de	slechtste	mens.	Tot	mij,	 tot	u,	 tot	 ieder	van	ons	vandaag,	zegt	Hij:	 Ik	hou
van	u	en	Ik	zal	altijd	van	u	houden,	gij	bent	kostbaar	in	Mijn	ogen.	God	bemint	u	niet	omdat	ge
denkt	 rechtvaardig	 te	 zijn	 en	 u	 goed	 te	 gedragen;	 Hij	 bemint	 u	 en	 dat	 is	 alles.	 Zijn	 liefde	 is
onvoorwaardelijk,	Hij	 is	 niet	 van	u	afhankelijk.	Gij	 kunt	 verkeerde	gedachten	hebben,	 gij	 kunt
heel	ingewikkelde	situaties	gecreëerd	hebben,	maar	de	Heer	weerhoudt	zich	er	niet	van	u	lief	te
hebben.	Hoe	dikwijls	denken	wij	niet	dat	God	goed	is	als	wij	goed	zijn	en	dat	Hij	ons	straft	als	wij
slecht	zijn.	Zo	is	het	niet.	In	onze	zonden	blijft	Hij	ons	beminnen.	Zijn	liefde	verandert	niet,	Hij	is
niet	prikkelbaar;	Hij	is	trouw,	geduldig.	Dat	is	de	gave	die	wij	met	Kerstmis	vinden:	wij	ontdekken
met	verbazing	dat	de	Heer	geheel	en	al	onbaatzuchtigheid	 is,	de	grootst	mogelijke	 tederheid.
Zijn	heerlijkheid	verblindt	ons	niet,	Zijn	aanwezigheid	schrikt	ons	niet	af.	Hij	wordt	geboren	 in
totale	armoede,	om	ons	te	veroveren	met	de	rijkdom	van	Zijn	liefde.”

En	dan	ging	de	Paus	 verder	met	woorden	als	een	 fanfare	bij	 een	muziekstuk	die	mezelf	 erg
hebben	geraakt	en	die	ik	daarom	ook	als	citaat	wil	verder	geven:		“Deze	nacht	heeft	de	liefde	de
vrees	overwonnen,	een	nieuwe	hoop	is	verschenen,	het	zachte	licht	van	God	heeft	de	duisternis
van	de	menselijke	arrogantie	overwonnen.	O	mensheid,	God	houdt	van	u	en	is	mens	geworden
voor	 u,	 ge	 bent	 niet	 meer	 alleen!	 Dierbare	 broeders	 en	 zusters,	 wat	 te	 doen	 tegenover	 die
genade?	Eén	enkele	zaak:	de	gave	in	ontvangst	nemen.	Vooraleer	op	zoek	te	gaan	naar	God,
laten	 wij	 Hem	 naar	 ons	 zoeken.	 Laat	 ons	 niet	 uitgaan	 van	 onze	 capaciteiten,	 maar	 van	 Zijn
genade,	omdat	Hij	het	is,	Jezus,	de	Redder.	Kijken	wij	naar	het	Kind	en	laten	wij	ons	door	Zijn
tederheid	omhullen.	Wij	zullen	geen	excuses	meer	hebben	om	ons	niet	meer	door	Hem	te	laten
beminnen:	wat	slecht	gaat	in	het	leven,	wat	in	de	Kerk	niet	werkt,	wat	in	de	wereld	niet	gaat,	zal
geen	excuus	meer	zijn.	Dat	zal	naar	de	achtergrond	verschuiven,	want	tegenover	de	liefde	van
Jezus	tot	in	het	dwaze	toe,	een	liefde	die	geheel	zachtmoedig	en	nabij	is,	zijn	er	geen	excuses.
De	vraag	met	Kerstmis	 is:	 laat	 ik	mij	door	God	beminnen?	Geef	 ik	mij	over	aan	Zijn	 liefde	die
komt	om	mij	te	redden?”
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.phpmi=600&doc=7533

Wie	 kan	 deze	 woorden	 vol	 hoop	 en	 licht	 weerstaan?	 In	 deze	 zin	 laat	 ons	 gaan	 samen	met
Jezus	door	het	nieuwe		jaar	vol	kracht	en	liefde.	Zalig	nieuw	jaar	jullie	allen.		

Zr.	M.	Renata

Facebook Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief
Bezinningshuis	Regina	Carmeli

Januari	2020:	10e	Jaargang,	Nr.	1

Wij	blijven	ook	in	2020	heel	bijzonder	bidden	voor	allen	die	we	kennen	en	voor	de	velen	die	om
ons	gebed	vragen.

Met	hartelijke	groeten,	ook	namens	alle	medezusters,	zr.	M.	Gisela

Uit	ons	jaarprogramma

Actie
Om	ook	gezinnen	die	niet	veel	ervoor	kunnen	betalen	de	kans	te	geven	om	deze	belevenis	mee
te	maken	starten	we	de	actie:

“Kisi-KIDS	voor	een	arm	gezin”

Wie	graag	aan	onze	actie	wil	deelnemen,	mag	een	gift	overmaken	naar:

ABN	–	Amrobank
IBAN:	NL17ABNA0445795085		BIC:	ABNANL2A	
Zusters	karmelietessen	Sittard
met	de	vermelding:	Kisi-KIDS	8	maart	2020

FLYER	KISI	-	KIDS	DOWNLOADEN

Programma:	Programma:	
	

Jaaroverzicht	2020 Maandoverzicht	januari

Besinnung	-	Einkehr	-	ExerzitienBesinnung	-	Einkehr	-	Exerzitien

Duitstalige	programma

Bezinningshuis	Regina	Carmeli
Kollenberg	2,	6132	AL	SITTARD

telefoon	046		888	95	93	
(9.45	-	11.00	u,	12.30	-	17.00	u,	18.30	-	20.00	u)

reginacarmelizrg@gmail.com
www.reginacarmeli.nl

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	reginacarmelizrg@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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