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November 2 0 1 9  
9e Jaargang, Nr. 11 

 

Beste lezers,  
 

In ons Moederhuis hebben we weer afscheid moeten nemen van een 
medezuster: op 22 oktober is zuster Maria-Amelberga (velen kennen haar 

uit de tijd dat ze in het bezinningshuis werkte of van een praatje in de 
binnentuin of over de boeken in de bibliotheek) tamelijk onverwacht naar 

het eeuwig vaderhuis gegaan. “… zo kalm als ze ook leefde verliet haar 
ziel deze aarde en is de eeuwige vrede binnengegaan. De heilige Jozef, die ze zo zeer 
vereerde, en van wie ze zei dat hij haar nooit in de steek had gelaten, vervulde haar 

laatste wens en leidde haar stil naar de hemel.” (uit de dodenbrief). Ja, onze zuster Maria-
Amelberga was al een tijd lang niet meer de oude. Ze zei dan: “Dat heeft men vanaf 

een bepaalde leeftijd.” Maar dat ze zo snel ging sterven had niemand verwacht. Kort 
voor Allerheiligen en Allerzielen is toch eigenlijk een mooi moment om naar de hemel 
te gaan. Ons kloosterkerkhof is voor meerdere zusters het doel van hun dagelijks rondje 

door de tuin. Zo worden we aan Jezus woorden herinnerd: “Wees waakzaam!”  
 

Op zondag 3 november vierde onze bisschop, Mgr. Harrie Smeets, op uitnodiging van 
de jongeren die een vormingsweekend in ons huis hadden, met ons de H. Mis. In zijn 

preek ging hij in op het Evangelie van de dag, het verhaal van Zacheüs: “Dat is de 
boodschap voor ons: God zoekt ons, zoekt elke mens, zoekt die vereenzaamd of 

beschadigd is en vastgelopen op dwaalwegen. Hij wil bij ons te gast zijn, wil met de 
kracht van Zijn Lichaam in ons zwakke leven komen. God zoekt jou, God zoekt mij in 
onze beperktheid, om ons de bevestiging te geven dat hij van ons houdt, dat we voor 

hem meetellen. Zacheüs heeft misschien wel een tijd in die boom moeten wachten voor 
hij gevonden werd, maar gevonden werd hij. Het kan misschien ook wel een tijd duren 

voor God ons in onze kleinheid vindt, omdat we ons verstoppen of omdat we weglopen, 
maar Hij blijft ons zoeken. En als wij ons laten vinden en God uiteindelijk durven binnen 

te laten in het beschadigde huis van ons leven, zullen wij merken dat bij hem de Liefde 
te vinden is die sterk maakt en geneest.” 
 

14 november: Allerheiligen van onze Karmelorde 

God, we vieren feestelijk allen die de deugden en de evangelische raden hebben beleefd 
in onze Karmelfamilie. U zien ze van aangezicht tot aangezicht. Op hun voorspraak 
vragen we U ons, die nog onderweg zijn, te helpen nu al in U te leven om zo eens samen 

met hen in de hemel te zijn. 
 

Uit: https://stirezo.nl/mars-voor-het-leven-komt-eraan-in-utrecht/  

“We trekken op zaterdag 16 november naar Utrecht voor de Mars voor het Leven. 

Met een elk jaar groeiende groep van pro-lifers leggen we een krachtig getuigenis af 
voor de wereld: abortus is nooit een oplossing, elk ongeboren kind heeft recht op leven!” 
Velen van ons zullen niet naar Utrecht kunnen gaan, maar als christenen hebben wij 

allen de mogelijkheid om voor de bescherming van het ongeboren leven te bidden.  
 

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

mailto:reginacarmelizrg@gmail.com
http://www.reginacarmeli.nl/
https://stirezo.nl/mars-voor-het-leven-komt-eraan-in-utrecht/
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Uit ons jaarprogramma:  
 

15 - 17 november 2019                                                  Bezinningsdagen 
voor gelovigen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar 

 

“Hoopvol leven” 
 

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
 

Begin: Vrijdag, 17.00 uur - Sluiting: Zondag, 16.00 uur 
 

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

Meer info en opgave: 030  606 26 68, www.platform30plus.nl 
 

21. - 28. November 2019                                                Exerzitien in Stille 

Stille und Schweigen + Hören auf Gottes Wort und die Not der Welt 
Exerzitien als Wüstenperiode  

und Begegnung mit dem eigenen Ich 
Versöhnung - Gebet - Ordensleben + Gelübde 

 

Leitung: Pater Peter Mertes, SVD, Steyl 
 

Beginn: Donnerstag, 17.00 Uhr - Ende: Donnerstag, 10.30 Uhr 
 

Kosten: € 395,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher) 
 

Woensdagen in de Advent 2019                                    Bezinningsavonden 

27 nov., 4 dec., 11 dec., 18 dec. (19.30 - 20.30 uur)                                                 
                                                                   

Voorbereiding op Kerstmis rond het evangelie van de zondag 
                                                                                                                                                                                         

Weest  bereid - omdat de Mensenzoon komt! 
Deze geloofsavonden zijn momenten van voorbereiding op weg naar 
het kerstfeest, het feest van de komst van Jezus, de Liefde, op deze 

aarde - luisteren naar het Woord Gods, uitwisselen van 
geloofservaringen en samen bidden en zich voorbereiden op de 

komst van de mensenzoon nu en vandaag. De evangelies en 
lezingen van de zondagen vormen de rode draad door de vier 
weken. Aanleiding voor regelmatige dagelijkse gebeds- en 

meditatietijden helpen bij de persoonlijke verdieping. 
 

Op weg naar het kerstfeest vormen deze avonden, een soort retraite in het dagelijks 
leven, een eenheid. U bent natuurlijk ook van harte welkom op één enkele avond. 

Inleidster: Zuster M. Renata, Carmel. D.C.J. 
                                                                                                                                                                                         

Kosten: € 5,00 per avond 
 

 

Donnerstag 28. Nov., 19. Dez. 2019 (15.00 - 16.000 Uhr)     Friedensgebet                
 

Nach der Gebetsstunde: Zusammensein bei Kaffee und ‚koekjes’  
 

 

Zaterdag 21 december 2019 (10.00 - 17.000 uur)                 Bezinningsdag 
in stilte  

                "Met de evangelist Lucas 

                   op weg naar Kerstmis" 
                                                                   

2 inleidingen op het thema - Eucharistieviering   
tijd voor persoonlijk gebed  
gelegenheid voor een (biecht)gesprek 
aanbidding van het H. Sacrament - Vespers  
 

Inleider: Kapelaan Luc Simons, Roermond 
 

Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 

http://www.platform30plus.nl/
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Lezersarrangement  
  

  

Verhalen rondom het Licht en (Limburgse) tradities  boordevol symboliek in het 

Karmelietessenklooster te Sittard  
  

Het Moederhuis van de Karmelietessen staat aan de rand van Sittard en wordt omzoomd door een 

grote tuin die als een oase van rust wordt ervaren! Op deze mooie plek organiseert Historisch 

Toeristisch Bureau Maria Bonten op zondag 17 november i.s.m. de Karmelietessen het volgende 

unieke lezersarrangement:  
  

• Ontvangst in het klooster van de Karmelietessen te Sittard met koffie en vlaai. 

• Aansluitend presenteert Maria de beeldpresentatie “Verhalen rondom het 

licht en (Limburgse) tradities.” U maakt kennis met allerlei feesten zoals het 

feest van St. Jan, het St. Maarten (vuur)feest, het St. Hubertus (jacht)feest en het 

Scandinavische Lucia (licht)feest, die het begin van de kerstperiode markeren. 

Ook de symboliek van de kruidenwis, Thanksgiving, Joelfeesten en het 

IersKeltische feest van St Patrick passeren de revue.     
  

Aansluitend maakt u kennis met de internationale congregatie, waarna we kort het klooster en het 

bescheiden museum bezichtigen. De middag wordt afgesloten met een glas wijn en hapje, voor niet 

alcoholdrinkers wordt een non-alcoholisch drankje geschonken.   
  

Het arrangement wordt u als lezer van de Limburger aangeboden voor € 18.50 p.p.  

Aanvang 14.00 uur. Door uw bezoek ondersteunt u een project in Venezuela.  Reservering vooraf via 

Historisch Toeristisch Bureau Maria Bonten, tel : 0495-563354 of mbonten@outlook.com.   Meer 

informatie op  www.mariabonten.nl. Wees er vlug bij: vol is vol!   
 
 

 

 
 

Kleine Advents- en Kerstmarkt                    

                                       van 24 november t/m 26 december 2019 
 

Wij verkopen ten bate van onze Missie kleine zelfgemaakte geschenken, 

kerstdecoratie en nog veel meer. 
Openstelling: 

Zondag 24 november 2019 na de H. Mis van 9.00 uur (10.00 - 15.30 uur) 

Wij vieren met koffie, glühwein, stollen en andere lekkernijen.  
Ook de erwtensoep is er …! 

De volledige opbrengst van dit gezellige samenzijn is voor onze Missie.  
Er zullen foto’s van onze huizen in de Missie te zien zijn. 
 

 U bent van harte uitgenodigd! Brengt uw familie en vrienden mee! 

de zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus 
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DE WEG NAAR BINNEN - de Wandelmaat 

 
In het eerste weekend van 
november waren we met een 

Wandelmaat-groepje van 5 
personen (vrouwen) te gast in het 

klooster. Op vrijdagavond kregen 
we een rondleiding door het 
huismuseum, dit keer door zr. Mary 

Joseph.  Zij vertelde over de 
stichteres, maar ook waarom de 

spiritualiteit van deze congregatie 
haar zo aanspreekt.  
Zoals Elia niet alleen de berg opging 

om te bidden tot God, maar ook de 
berg weer afkwam om de boodschap 

uit te dragen aan de mensen, zo 
ervaart zij de wisselwerking tussen 

het bidden en de stilte (de weg naar binnen) en het apostolaat (de weg naar buiten). 

Het ene kan niet zonder het andere. 
Op zaterdagochtend leidde ik onze groep rond in Sittard en we sloten deze 

stadswandeling af met een wandeling door het labyrint, in het Jardin d’Isabelle. Het 
labyrint kan, net als een pelgrimstocht, symbool staan voor onze levensweg en ook hier 
is sprake van een weg naar binnen en een weg naar buiten. Dit is geen mooie rechte 

weg, maar een weg vol kronkels, waardoor het soms lijkt alsof je bijna bij de kern/het 
centrum bent, maar even later ben je hier juist weer heel ver vandaan. Ondanks dat 

het centrum soms ver weg lijkt, gaat de weg uiteindelijk wel steeds meer naar binnen 
toe. En… volgt er daarna een weg naar buiten.  
 

Ook in het gesprek zaterdagavond met zr. Gisela spraken we over ons geloof, als een 
weg, een zoektocht, een zoektocht naar God, die misschien wel ons hele leven zal 
duren.  

Het was ook dit keer heel fijn om in het klooster te gast te zijn. Niet alleen ging onze 
weg vaak naar buiten en genoten we van de natuur in herfsttooi, maar ook was er de 

rust, de stilte en de ontmoeting waardoor onze weg misschien juist ook wel naar binnen 
ging.  
 

Namens de Wandelmaatgroep wil ik 

de zusters weer heel hartelijk 
bedanken voor de gastvrijheid. 

Ondanks de grote hoeveelheid 
gasten voelden wij ons als groep 
toch gezien. Alleen al het feit dat er 

iedere broodmaaltijd een 
thermoskan met mijn favoriete 

theesoort speciaal op onze tafel 
stond, ontroerde mij en vond ik een 
prachtig teken van gastvrijheid en 

zorgzame aandacht.  
 

Nogmaals hartelijk dank en graag 

weer tot een volgende keer! 
 

Gerda, gids  
Stichting Pelgrimsgemeenschap de Wandelmaat 

www.dewandelmaat.nl        

http://www.dewandelmaat.nl/
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“Zalig gij die arm zijt” (Lc. 6, 20) 

Deze paradoxale zin kwam ons laatst in het evangelie tegemoet; 

vaak hebben we hem gehoord, gelezen. Wat zegt  Jezus hier? 

Prijst hij de armoede, het niets hebben? Zeker niet. Er zijn zo vele 

mensen, ook in onze streek, die arm zijn, die niet weten waar ze 

het eten voor de volgende dag vandaan krijgen. Dat bedoelde 

Jezus zeker niet, dat het goed is als mensen onrecht lijden, niet 

genoeg te eten hebben…. Op dit feit wijst ons onze Paus Franciscus 

regelmatig. Hierom heeft hij twee jaar geleden tijdens het jaar van 

barmhartigheid een “Werelddag van Verzet tegen Armoede” uitgeroe-

pen, die nu ieder jaar terugkeert. Dit jaar valt deze dag op 17 november. En omdat dit 

“onderwerp”, die armen, voor hem zo belangrijk zijn, heeft hij een boodschap voor ons allen 

geschreven. Een tekst die me raakt en waaruit ik graag met u enkele zinnen en overwegingen wil 

delen (https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7411). Duidelijk zegt de Paus, dat 

onrecht lijden niet uit de wil van God komt, maar dat het de verantwoording van allen is om tegen 

armoede te strijden. Maar wat kunnen we doen? Misschien zijn we zelf arm, hebben we eigenlijk 

niets wat we kunnen delen. Enkele dagen geleden vertelde me een vrouw, die met haar man van 

een klein pensioen moet leven, dat ze beiden zo blij waren, als ze een advertentie tegen kwamen 

waar men een bepaald bedrag mocht geven om een kerstpakket voor een arme familie mogelijk 

te maken. Ze had zo een vreugde dat ze zo de mogelijkheid hadden om iemand zinvol te kunnen 

steunen, dat ze niet erbij stil stond, dat het voor haar en haar man betekent dat ze van iets afstand 

moeten doen. “Ja”, schoot het me binnen, “dat is wat Jezus bedoelde, wat de Paus wil. Dat is het 

evangelie leven.” De Paus schrijft: Ja, het gaat niet alleen om een materiële ondersteuning maar 

om ook innerlijke waarde verder te geven, zo als hoop, aandacht, een glimlach, de andere echt te 

zien met de ogen van onze hemelse Vader. Dan zullen we ook wegen vinden om de mens naast 

ons, onze naaste, te kunnen helpen in zijn armoede. Maar de armen nodigen ons ook uit onze 

eigen levensstijl te onderzoeken. Ben ik arm voor God? Of houdt mij mijn bezit, de materiële 

maar ook andere zekerheden van een echt vertrouwen op Hem af? Vertrouw ik op God en zijn 

goedheid of op mijn welgesteldheid? We herdenken in deze maand onze overledenen. Wat 

konden zij meenemen in het graf? Alleen hun innerlijke waarden zoals vertrouwen, hoop en 

liefde…. In de dood zijn we allen arm voor God. Wat zullen we Hem zeggen als we voor Hem 

staan en Hij vraagt: “Wat heb je gedaan voor de geringste van mijn broeders?” Laten we ons door 

de ‘Werelddag’ die door de Paus is uitgeroepen inspireren om met vreugde en creativiteit de nood 

van de anderen waar te nemen in het bewustzijn, dat ik, als ik gemeenschap met God, de 

Barmhartige, heb, alles heb waaraan de ander behoefte heeft. “De armen hebben vóór alles 

behoefte aan God, aan zijn liefde, die zichtbaar is gemaakt door heilige personen, die naast hen 

leven, die in de eenvoud van hun leven de kracht van de christelijke liefde tot uitdrukking brengen 

en naar voren doen komen. God bedient zich van zeer veel wegen en eindeloze instrumenten om 

het hart van mensen te bereiken. Zeker, de armen 

benaderen ons ook omdat wij voedsel onder hen 

verdelen, maar waaraan zij werkelijk behoefte 

hebben, gaat verder dan een bord warm eten of het 

broodje dat wij hun aanbieden. De armen hebben 

behoefte aan onze handen om weer te worden 

opgericht, aan ons hart om opnieuw de warmte van 

de genegenheid, van onze aanwezigheid te voelen, 

om de eenzaamheid te overwinnen. Zij hebben 

eenvoudigweg behoefte aan liefde.” Duidelijke 

woorden aan ieder van ons. Geven we door ons doen 

getuigenis van onze barmhartige Vader.                

Zr. M. Renata 


