
Beste	lezers,

Zoals	velen	weten	zijn	er	in	een	klooster	veel	feestdagen.

Op	 zaterdag	 vierden	 we	 het	 65-jarig	 professiejubileum	 van	 onze	 zuster	 M.
Emmanuela	van	de	H.	Jozef.	De	hele	feestdag	was	voor	ons	allen,	de	zusters,
haar	broer	en	zussen,	haar	neven	en	nichten,	onze	vrijwilligers,	een	bijzondere
adventsviering.	 In	 de	 preek	 werden	 we	 erop	 gewezen	 hoe	 een	 medezuster

voor	velen	een	aansporing	kan	zijn	om	alles	bewust	met	God	te	beleven:	“Haar	 kloosternaam
getuigt	 van	haar	groot	geloof.	 Juist	 in	de	advent	 zien	we	uit	naar	de	komst	van	de	Verlosser
(Emmanuel)	en	Sint	Jozef,	de	hoeder	en	beschermer	waakt	over	ons.	

Zr.	M.	Emmanuela	leerde	in	het	noviciaat	koken	en	dat	deed	ze	met	hart	en	ziel.	De	innerlijke
mens,	die	gesterkt	wordt	door	de	maaltijd	…	is	een	blije	en	dankbare	mens.	De	zuster	zag	de
blije	kinderen	in	het	huis	in	Tilburg	als	haar	grootste	vreugde.	

Ze	 is	altijd	bereid	om	een	gesprekje	aan	 te	gaan	en	met	een	glimlach	 tovert	ze	blijdschap	op
onze	gezichten.
Ze	kan	diep	overtuigd	vertellen	over	de	zegeningen	die	ze	in	haar	leven	heeft	ervaren,	waardoor
ze	het	kruis	van	het	leven	kon	dragen.

Dankbaar	 voor	 alles	 vieren	 we	 vandaag	 haar	 geloofstrouw	 in	 65	 jaar	 dienstbaar
kloosterleven.”																																																					

https://youtu.be/FXXRRktTZaQ
In	 de	 recreatie	 gingen	 we	 samen	 met
Jozef	 en	Maria	 op	 weg	 naar	 Bethlehem.
We	 werden	 stil	 van	 deze	 zeer
inspirerende	reis!

Mogen	 we	 allen,	 zoals	 zuster	 M.
Emmanuela,	 in	 deze	 advent	 voor	 velen
een	aanmoediging	zijn	om		hun	hart	voor
de	 komst	 van	 Jezus	 klaar	 te	 maken.
Jezus	wil	 toch	 bij	 iedereen	 thuis	 zijn,	 om
ons	 allen	 de	 diepe	 vreugde	 van	 de
verbondenheid	met	Hem	te	laten	ervaren.

Dit	is	de	laatste	Nieuwsbrief	in	het	jaar	2019.	Het	zal	voor	mij	niet	mogelijk	zijn,	om	alle	kerst-	en
nieuwjaarswensen	persoonlijk	te	beantwoorden.
Daarom	wens	 ik	via	deze	weg	 iedereen,	die	met	ons	verbonden	 is	door	de	Nieuwsbrief	of	op
andere	wijze	ook	namens	alle	medezusters:

Een	genadevolle	Adventstijd!	
Zalig	Kerstfeest!
Gods	Zegen	voor	het	jaar	2020!

PS	Wij	 blijven	 zeker	 in	 deze	 tijd	 heel	 bijzonder	 bidden	 voor	 allen	 die	we	 kennen	 en	 voor	 de
velen	die	om	ons	gebed	vragen.

Met	hartelijke	groeten,	zr.	M.	Gisela
	

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!

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	19.	Dezember	2019	(15.00	-	16.00	Uhr)
Friedensgebet

Nach	der	Gebetsstunde:	Zusammensein	bei	Kaffee	und
‚koekjes’

Donderdag	19	december	2019	(10.30	tot	12.30	u)	
OPEN	KERK	in	de	St.	Michielskerk
	
Er	eenvoudig	zijn	-	er	zijn	voor	God	-	tot	rust	komen	-	een	kaars	aansteken	-
muziek	horen	-	intenties	opschrijven	-	vragen	stellen	-	vergeving	ontvangen	-
zich	laten	zegenen	-	een	Bijbelcitaat	ontvangen

Zaterdag	21	december	2019
(10.00	-	17.00	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)

Nachtmis	op	24	december:	om	21.00	uurNachtmis	op	24	december:	om	21.00	uur

Zondag	5	januari	2020	(14.30	-	17.30	uur)
Karmelmiddag

20+C+M+B+20:	Christus	zegene	het	huis20+C+M+B+20:	Christus	zegene	het	huis

Rozenhoedje	-	koffie/thee	-	meditatie,	uitwisseling	-	Vespers

We	nodigen	u	op	enkele	 zondagen	na	de	 	 1e	 vrijdag	uit	 voor
een	Karmelmiddag	om:
-	de	spiritualiteit	van	de	Karmel	en	van	onze	stichteres,	Moeder	Maria-Teresa	van	de	H.	Jozef,
beter	te	leren	kennen
-	met	elkaar	in	gesprek	te	komen	over	ons	geloof	en	wat	ons	bezig	houdt	in	het	dagelijks	leven
-	gezellig	samen	te	zijn	met	de	zusters
-	samen	te	bidden

Van	harte	welkom!

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

De	sacramenten	als	bron	van	LevenDe	sacramenten	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:	030		606	26	68,	www.platform30plus.nl

Zaterdag	25	januari	2020	(14.30	-	16.30	uur)
Middag

Katholiek-zijn	 in	 deze	 tijd:	 een	 opgave	 ofKatholiek-zijn	 in	 deze	 tijd:	 een	 opgave	 of
een	nieuwe	kans?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

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.

De	zusters	karmelietessen	van	het
Goddelijk	Hart	van	Jezus

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

«Laten	 we	 naar	 Bethlehem
gaan,
om	te	zien	wat	er	gebeurd	is	en	wat	de
Heer	ons	heeft	bekend	gemaakt»	 (Lc.
2,	 15),	 zo	 zeiden	 de	 herders	 na	 de
aankondiging	van	de	engelen.”	Dit	zijn
woorden	 uit	 het	 schrijven
“ADMIRABILE	SIGNUM	-	Het	wonder -
schone	 teken	 van	 de	 kerststal	 -	 Over
de	 betekenis	 en	 de	 waarde	 van	 de
kerststal”	 dat	 Paus	 Franciscus	 op	 1
december	 de	 Kerk	 en	 alle	 mensen
schonk

(https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7500)
Een	brief	die	mijn	hart	liet	en	laat	jubelen.

“We	moeten	als	Kerk	present	blijven	in	de	samenleving.”
Dat	 zei	 bisschop	 Harrie	 Smeets	 zaterdag	 7	 december	 tijdens
ontmoetingen	met	kerkbesturen	 in	het	dekenaat	Schinnen...	Hij
drukte	hen	op	het	hart	om	zich	niet	alleen	bezig	te	houden	met
gebouwen	 en	 financiën,	 maar	 óók	 te	 kijken	 naar	 pastoraat	 en
verkondiging.	 Mgr.	 Smeets:	 “De	 oude	 volkskerk	 zoals	 we	 die
gekend	hebben,	 is	weg	en	komt	ook	niet	meer	 terug.	Maar	we
moeten	 als	 kerk	 wel	 present	 blijven	 in	 de	 samenleving.	 Laat
mensen	ervaren	wat	ze	missen	als	niet	meer	betrokken	zijn
bij	 de	 kerk.”	De	 bisschop	 adviseerde	 de	 besturen	 om	 in	 hun
vergaderingen	bewust	tijd	in	te	ruimen	voor	zaken	als	catechese
en	 diaconie	 en	 niet	 alleen	 maar	 te	 praten	 over	 de	 zakelijke
aspecten	 van	 het	 bestuur,	 omdat	 de	 kerk	 veel	 breder	 is	 dan
alleen	 het	 gebouw.	 Mgr.	 Smeets	 riep	 de	 besturen	 en
parochievrijwilligers	 op	 om	 op	 de	 eerste	 plaats	 vooral	 te
getuigen	van	hun	geloof	in	Jezus.

Dat	is	ook	een	van	de	redenen	waarom	we	in	het	dekenaat	Sittard	weer	een	Alphacursus	aan
het	voorbereiden	zijn.

De	data	zijn	al	bekend:
8	sept.	2020	(info	avond),	15,	22	en	29	sept.
en	6,	13,		24	en	25	(weekend)	en	27	okt.,	3,	10
en	17	nov.	en	24	nov.	slotavond.

Meer	informatie	volgt.

Zondag	8	maart	2020	(14.30	–	17.30	uur)
Familiemiddag
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

Prijs:	€	12,50	per	persoon.
Voor	gezinnen	met	kinderen	is	korting	mogelijk.

Het	 gaat	 erom	 dat	 je	 op	 jouw	manier	 Gods	 nabijheid	 zoekt.
Vasten	mag,	maar	hoeft	niet.	Je	bent	vrij	om	mee	te	doen	met
de	gebedstijden.	Vrijheid	vinden	Ad	en	 ik	belangrijk.	 Ik	neem
geen	wekker	mee	en	m’n	telefoon	staat	uit.	Als	het	licht	wordt,
sta	 ik	op.	 Ik	start	de	dag	met	gebed	en	lees	 iets	 in	de	Bijbel.
Het	 klooster	 staat	 aan	 de	 rand	 van	 een	 natuurgebied,	 dus
meestal	maak	 ik	daarna	een	flinke	wandeling,	 ik	bid	en	denk
na.	Na	het	wandelen	ga	ik	naar	m’n	kamer,	waar	ik	mijn	Bijbel
heb	 en	 een	 schriftje	 voor	 notities.	 Ik	 probeer	 soms
verschillende	manieren	van	bidden,	of	 ik	 lees	een	boek	over
een	thema.	Zo	worstel	ik	de	dag	door.

De	eerste	 keer	duurde	het	bijna	een	dag,	 voor	 ik	echt	 rustig
was	van	binnen.
Dat	 was	 confronterend.	 Ik	 was	 zo	 druk	 in	 mijn	 hoofd	 met
zichtbare	dingen:	‘Wie	kom	ik	tegen?	Wat	vind	ik	hiervan?’	Ze
belemmeren	 je	om	de	diepte	van	 je	hart	 te	bereiken.	Maar	dat	 lukt	nu	steeds	beter.	Natuurlijk
kan	 dat	 thuis	 ook,	 je	 kunt	 het	 oefenen.	 Ik	 zou	 op	 een	 kamer	 moeten	 zitten	 waar	 ik	 geen
huishoudelijk	werk	zie,	alleen	boeken.	Maar	om	het	echt	goed	te	beleven,	zo	 intens	als	 in	het
klooster?	Tot	die	diepte	en	stilte	ben	 ik	 thuis	nog	nooit	gekomen.	Het	klooster	 is	voor	mij	een
hulpmiddel	om	echt	tot	rust	te	komen.

Drie	dagen	 lang	ben	 ik	 in	 stilte	bezig	met	God	en	God	met	mij.	Hij	 zegt	me	dingen	door	 zijn
Woord,	maar	ik	ontvang	ook	veel	in	de	natuur,	zie	daar	dingen	die	me	aan	het	denken	zetten.
Na	zo’n	weekend	voel	ik	me	gereset.	Alsof	ik	van	alles	afgeschud	heb,	met	veel	minder	ballast
rondloop.	Ik	heb	meer	energie	en	inspiratie.	Maar	ik	voel	me	vooral	dichter	bij	God.”

Boeken	die	Gert	en	Jeannette	meenemen	naar	het	klooster:
Wil	Derkse,	Een	levensregel	voor	beginners
Tomás	Halik,	Ik	wil	dat	jij	bent
Mike	Bickle,	Groei	in	gebed																																										
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Hebt	 u	 een	 kerststal	 thuis?	Vindt	 u	 het	 belangrijk	 er	 een	 te	 hebben	of	 hebt	 u	 er	 een	 uit	 een
traditie	of	vanwege	de	kinderen	of	de	kleinkinderen?	Of	 is	zo	een	stal	met	de	beelden	alleen
maar	mooi?	Er	zijn	goede	 redenen	om	Kerstmis	bij	een	stal	of	een	kribbe	 te	vieren,	maar	de
Paus	spreekt	hier	over	de	achtergrond,	over	hoe	de	stal	met	de	krib	ons	dieper	in	onze	ziel	kan
leiden.
De	Paus	spreekt	over	het	ontstaan	van	deze	leuke	traditie,	over	de	eerste	Kerstnacht	in	1223,
toen		het	geboorteuur	van	de	kerst-stal	er	was,	geïnspireerd	door	de	heilige	Franciscus,.	“Bij	die
gelegenheid	waren	er	in	Greccio	geen	figuren:	de	kerststal	werd	gevormd	en	beleefd	door	alle
aanwezigen.”	Dit	 is	de	uitno di ging	van	de	Paus,	die	ook	wij	 in	ons	hart	voelen,	wat	Kerst	voor
ons	leven	betekent.	God	werd	mens,	de	gro te	God	maakt	zich	heel	klein,	om	in	ons	vlees	mens
te	worden.	De	krib	kan	ons	 roepen	om	ook	zelf	 klein	 te	worden.	Ook	 tijdens	de	mis	 in	Santa
Martha	sprak	de	Paus	over	de	kleinheid	die	de	weg	van	ons	allen	is,	als	wij	geloven.	Hij	zei:	“In
een	 christelijke	 gemeenschap,	 waarin	 de	 gelovigen,	 de	 priesters,	 de	 bisschoppen,	 deze	weg
van	kleinheid	niet	gaan,	is	er	geen	toekomst,	zij	zal	te	gronde	gaan.”
(https://www.vaticannews.va/de/papst-franziskus/santa-marta-messe/2019-12/santa-marta-
papst-franziskus-kleinheit-demut.html)	 Heel	 ernstige	 woorden	 van	 de	 Paus,	 die	 lijken	 op	 de
woorden	van	Johannes	de	Doper,	die	de	mensen	opriep	tot	omkeer,	en	waarover	wij	in	loop	van
de	advent	door	de	liturgische	lezingen	vaker	iets	horen.	Neem	ik	de	Paus	als	profeet	ernstig,	of
trek	ik	dat	wat	hij	zegt		in	twijfel	(zo	als	de	Farizeeën),	of	ga	ik		in	woede	en	wrok	over	wat	hij
zegt		(zoals	Herodias)?
Maar	de	Paus	gaat	in	zijn	schrijven	ook	in	op	de	sterrenhemel	die	wij	vaak	zien.	“Bedenken	we
hoe	vaak	de	nacht	ons	leven	omgeeft.	Welnu,	zelfs	op	die	momenten	laat	God	ons	niet	alleen,
maar	is	Hij	aanwezig	om	de	beslissende	vragen	over	de	zin	van	ons	bestaan	te	beantwoorden:
Wie	ben	 ik?	Waar	kom	ik	vandaan?	Waarom	ben	 ik	nu	geboren?	Waarom	bemin	 ik?	Waarom
lijd	ik?	Waarom	zal	ik	sterven?	Om	deze	vragen	te	beantwoorden,	werd	God	mens.	Zij	nabijheid
brengt	 licht	 in	de	duisternis,	en	verlicht	hen	die	door	de	duisternis	van	het	 lijden	gaan.”	En	hij
spreekt	over	de	vervallen	stal	of	ruïnes,	waarin	de	geboorte	vaak	wordt	uitgebeeld.	“Deze	ruïnes
zijn	 vooral	 het	 zichtbare	 teken	 van	 de	 gevallen	 mensheid,	 van	 alles	 wat	 in	 puin	 ligt,	 wat
bedorven	en	terneergeslagen	ligt.	Deze	scène	vertelt	dat	Jezus	de	nieuwheid	is	te	midden	van
een	oude	wereld,	en	dat	Hij	is	gekomen	om	te	genezen	en	te	herbouwen,	om	de	oorspronkelijke
pracht	 in	 ons	 leven	 en	 de	 wereld	 te	 herstellen.”	 Wat	 een	 hoopvol	 opgaan	 naar	 Kerst	 voor
iedereen	die	gevallen	 is	 in	zonde.	De	kleine	Jezus	die	komt	om	mij	 te	 redden	uit	alles	wat	 in
mijn	 leven	 in	puin	 ligt,	wat	bedorven	en	 terneergeslagen	 ligt.	Een	uitnodiging	om	vol	hoop	en
vertrouwen	naar	de	kerst-stal	te	gaan	om	er	de	God	te	ontmoeten,	die	zich	klein	maakt	voor	mij
en	 allen.	 Maar	 we	 mogen	 niet	 erbij	 vergeten,	 welke	 houding	 ook	 hier	 is	 aangemeten:	 de
kleinheid	in	mijn	hart,	wetend	dat	ik	zonder	God	niets	kan	of	ben.	De	Paus	schreef:	“Het	zijn	de
nederigsten	en	de	armsten	die	de	gebeurtenis	van	de	Menswording	weten	aan	 te	nemen.	De
herders	beantwoorden	aan	de	God	die	op	ons	toekomt	in	het	Kind	Jezus,	door	naar	Hem	toe	te
gaan	voor	een	ontmoeting	van	liefde	en	aangename	verwondering.	Deze	ontmoeting	van	God
met	 zijn	 kinderen,	 dankzij	 Jezus,	 is	 wat	 leven	 geeft	 aan	 onze	 godsdienst	 en	 haar	 unieke
schoonheid	bepaalt,	en	die	op	een	bijzondere	manier	schittert	in	de	kerstkribbe.”	Laten	we	deze
advent	nog	ervoor	gebruiken	om	de	weg	van	nederigheid,	kleinheid	en	armoede	met	een	open
en	oprecht	hart	te	gaan.	Een	mooi	Feest	voor	u	allen	met	een	diepe	ontmoeting	met	Hem,	die
Liefde	is	en	die	zich	klein	maakt	om	een	plaats	te	krijgen	in	de	kribstal	van	ons	hart.	Een	zalige
en	vreugdevolle	Kerst.“Van	dat	stalletje	van	Kerstmis	1223	«keerden	allen	naar	huis	 terug	vol
van	vreugde»”.	Dat	wens	ik	ons	allen	toe.

Zr.	M.	Renata

Reacties	op	de	vorige	nieuwsbrief
Zr.	Amelberga	ken	ik	van	vroeger.	Ze	heeft	voor	mij	en	mijn	broers	en	zusje	gezorgd	in	Haarlem
en	 Bloemendaal.	 Net	 als	 zr.	 Bertholda.	 Lieve	 zusters	 waren	 het.	 Jammer	 dat	 ik	 zuster
Amelberga	 niet	meer	 heb	 gezien	 het	 afgelopen	 jaar.	 Heb	 nog	mooie	 foto’s	 van	 onze	 laatste
ontmoeting	in	Sittard.	Ze	waren	als	moeders	voor	ons.	Een	gemis.	
Gr	Lamla
	
Als	 jonge	 postulant	 heb	 ik	 heel	 wat	 uren	 met	 zuster	 Maria	 Amelberga	 in	 de	 mangelkamer
doorgebracht.	 Van	 haar	 heb	 ik	 geleerd	 dat	 streven	 naar	Heiligheid	 samen	mag	 gaan	met	 de
nodige	humor	en	gewoonheid.	Ik	zal	voor	haar	bidden.	Fieke
	
Van	harte	gecondoleerd	met	het	overlijden	van	Zr.	Maria-Amelberga.		Zo	plotseling,	maar	ook	zo
mooi.	Dat	zij	vrede	mag	vinden	bij	de	Heer.	Hartelijke	groet	Zr.	Remigia
	
Ik	wil	 u	 condoleren	met	 het	 overlijden	 van	 zr.	 Amelberga.	 Ik	 kende	 haar	 als	 een	 vriendelijke
zuster,	altijd	vol	belangstelling	en	hartelijkheid.	Ze	vroeg	altijd	of	we	 toch	 in	de	pauze	van	de
Maria	Mater	 Kring	 elkaar	 konden	 groeten.	 Jammer,	 ik	 zal	 haar	 zeker	missen,	 zoals	 u	 en	 de
andere	zusters	haar	ook	zullen	missen.	Ze	 is	bij	God,	dus	goed	verzorgd,	maar	 toch	voor	de
achterblijvers	zal	het	moeilijk	zijn.	Ik	zal	bidden	voor	de	zielenrust	van	zr.	Maria-	Amelberga.	Elly

Advent	2019
Neem	 het	 Evangelie	 van	 de	 komende	 zondag!	 (In	 onze	 gemeenschap	 doen	 we	 dat	 elke
zaterdagmiddag.)	Lees	het	aandachtig,	meerdere	keren.	Streep	de	zin	aan	die	 je	aanspreekt.
Reserveer	elke	dag	enkele	minuten	voor	stilte	en	herhaal	dan	deze	zin	steeds	weer.	Vraag	aan
God	wat	Hij	je	met	deze	woorden	wil	zeggen.	Bereid	je	zo	voor	op	de	komst	van	Jezus!

Derde	zondag	van	de	Advent	-	Matteüs	11,2-11
"Zijt	Gij	de	komende,	of	hebben	wij	een	ander	te	verwachten?”

Vierde	zondag	van	de	Advent-	Matteüs	1,18-24
"…	men	zal	Hem	de	naam	Immanuël	geven.	Dat	is	in	vertaling:	God	met	ons."

Alphacursus	2020

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

“Kerstcadeau	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
	
In	ieder	kind	wordt	het	Goddelijk	Kind	bemind	en	deze	oprechte	liefde	heeft	op	het	gemoed	van

de	kinderen	dezelfde	uitwerking	als	de	zon	op	tere,	jonge	planten.
M.	Maria-Teresa,	Autobiografie,	blz.	272

Uit	de	Elisabethbode	van	oktober	2019:
	

Stil	worden	in	het	klooster

Echt	stil	worden	doe	je	in	een	klooster.	Je	volgt	het	ritme	van	de	gebeden.	Je	zwijgt	tijdens	de
maaltijd	en	komt	tot	rust	op	het	bankje	in	de	prachtige	kloostertuin.	Als	je	stil	wordt,	valt	je	oog
vanzelf	op	Gods	wonderen.	Die	ervaring	neem	je	mee	als	 je	 je	kloostertijd	weer	 inruilt	voor	 je
drukke	leven.	Jeanette	vertelt	wat	het	klooster	voor	haar	betekent.

Jeannette:	‘Na	zo’n	weekend	voel	ik	me	gereset’

Jeannette	 Vermeulen	 gaat	 jaarlijks	 samen	 met	 haar	 man	 Ad	 naar	 het	 klooster	 van	 de
karmelietessen	 in	 Sittard.	 Tenminste,	 de	 autorit	 maken	 ze	 samen.	 Want	 tijdens	 hun
kloosterweekend	gaan	ze	hun	eigen	weg	met	God	en	zichzelf.	“Ik	heb	een	heel	andere	ervaring
dan	Ad”,	zegt	Jeannette.

“We	woonden	lang	in	het	buitenland.	Daar	liepen	we	vanuit	ons	huis	zo	de	natuur	in.	Ad	deed
dat	vaak	om	even	samen	met	God	 te	zijn.	Hier	 is	dat	minder	gemakkelijk.	Vandaar	dat	hij	op
zoek	ging	naar	een	klooster.	Hij	kwam	in	Sittard	terecht,	daar	was	nog	plek.	Pas	na	een	tijd	ging
ik	mee	en	nu	ga	ik	jaarlijks.	In	het	klooster	gaan	we	allebei	onze	eigen	gang.	Als	we	niet	vasten,
komen	we	elkaar	 soms	 tegen	bij	 de	maaltijd.	Alleen	op	zaterdagavond	zoeken	we	elkaar	op.
Dan	wisselen	we	uit	wat	we	geleerd	hebben	en	hoe	het	gaat.	En	we	vieren	samen	avondmaal.
Heel	bijzonder.

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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