
Beste	lezers,

De	gasten	van	“De	Wandelmaat”	vonden	bij	aankomst	 in	ons	bezinningshuis
op	hun	bed	een	rol	pepermunt	met	erbij	de	tekst	van	Gerda	(de	gids):

“Namens	 de	 Wandelmaat	 wens	 ik	 je	 dagen	 toe,	 waarin	 je	 rust	 vindt	 voor
onthaasting,	waarin	 je	 ruimte	vindt	 voor	ontmoeting,	waarin	 je	de	stilte	 tot	 je
kan	laten	spreken,	waarin	je	iets	mag	ervaren	van	verwondering.”

Zeer	passend	voor	ons	allen	in	deze	zomertijd!
Genoeg	om	in	deze	zomer	mee	bezig	te	blijven.

Zaterdag	13	juli	2019	(14.00	-	17.00	u)
Scapulierfeest
Feest	van	Onze	Lieve	Vrouw	van	de	Berg	Karmel

14.00	u:	Welkom,	inschrijving	voor	scapulieroplegging	

14.15	u:	Kapelaan	Luc	Simons:
“Hij	die	de	bescherming	geniet	van	de	Allerhoogste,	die	in
de	schaduw	van	de	Almachtige	woont”	(Ps	91,1)

koffie,	thee	-	museum	M.	Maria-Teresa	-	tijd	voor	ontmoeting,	uitwisseling

16.00	u:	Scapulieroplegging
Vespers	v.	O.L.	Vrouw	v.d.	Berg	Karmel

Kosten:	€	5,00

Dienstag	16.	Juli	2019	(15.00	-	17.30	Uhr)
Skapulierfest
Hochfest	Unserer	Lieben	Frau	vom	Berge	Karmel

Kaffee	-	Impuls	zum	Fest	–	Skapulierauflegung	-	Vesper

Kosten:	€	5,00

16	-	19	juli	2019
Retraite	in	stilte

Schoonheid	in	scherven:
De	innerlijke	Weg	van	Juan	de	la	Cruz	in	de
geest	van	Dietrich	Bonhoeffer

Inleider:	Pater	Frans	Vervooren,	OCD
Amsterdam

Begin:	Dinsdag,	17.30	uur	-	Sluiting:	vrijdag,
13.30	uur

Kosten:	€	162,00	(+	evt.	€	6,00	voor	beddengoed	en/of	€	2,00	voor	handdoeken)

Maandag	30	september	2019	(10.00	-	17.00	uur)
Bezinningsdag

"St.	Michael,	sta	ons	met	uw	engelen	bij."

Inleider:	Pater	Ambrosius	Bantle,	ORC	Schondorf

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

Zondag	6	okt.	2019	(14.30	–	17.30	uur)
Karmelmiddag

"Maria,	Koningin	van	de	Rozenkrans"	

Rozenhoedje	-	koffie/thee	-	meditatie,	uitwisseling	–
Vespers

!	!	!	In	de	loop	van	het	jaar	nodigen	we	u	op	enkele
zondagen	na	de		1e	vrijdag	(6	okt.	5	jan.,	3	mei)	uit
voor	een	Karmelmiddag:
	

de	spiritualiteit	van	de	Karmel	en	van	onze	stichteres,	Moeder	Maria-Teresa	van	de	H.	Jozef,
beter	leren	kennen
met	elkaar	in	gesprek	komen	over	ons	geloof	en	wat	ons	bezig	houdt	in	het	dagelijks	leven
gezellig	samenzijn	met	de	zusters
samen	bidden

Van	harte	welkom!

23	-	27	oktober	2019
Retraite	in	stilte

De	welbeminde	leerling

Inleider:	Pater	Johan	Debeer,	Den	Haag

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

Kosten:	€	236,00	(+	evt.	€	6,00	voor
beddengoed	en/of	€	2,00	voor	handdoeken)

„De	 taal	 van	 de	 waarheid	 en	 van
de	liefde	verstaat	iedereen.”,

aldus		Paus	Franciscus	tijdens	de	audiëntie	op	19
juni.	Het	was	de	derde	keer	dat	hij	uitleg	gaf	over
de	handelingen	van	de	apostelen,	het	 leven	van
de	 eerste	 christenen	 na	 de	 dood	 	 en	 de
verrijzenis	 van	 Jezus.	 “Het	 woord	 van	 de
apostelen	 wordt	 vervuld	 van	 de	 Geest	 van	 de
Verrezene	 en	 wordt	 een	 nieuw	 woord,
verschillend	maar	dat	men	kan	verstaan	als	werd
het	simultaan	in	alle	talen	vertaald.	Immers	“Toen
dat	 geluid	 ontstond,	 liep	 het	 volk	 te	 hoop	 en	 tot
zijn	 verbazing	 hoorde	 iedereen	 hen	 spreken	 in
zijn	eigen	taal.”	(Hand.	2,	6).	Het	gaat	om	de	taal

van	de	waarheid	en	van	de	liefde	die	de	universele	taal	is:	ook	analfabeten	verstaan	ze.	De	taal
van	de	waarheid	en	van	de	liefde	verstaat	iedereen.	Het	is	een	taal	die	iedereen	kan	verstaan.
Als	 je	met	waarheid	handelt	–	waarheid	 in	 je	hart,	oprechtheid	–	en	 je	handelt	met	 liefde,	dan
verstaat	iedereen	je	ook	al	kun	je	niet	praten.	Door	een	liefkozing,	waarachtig	en	liefdevol.”	Ja,
we	 staan	 in	 de	 tijd	 na	 Pinksteren.	 Jezus	 heeft	 ons	 beloofd	 ons	 niet	 alleen	 te	 laten.	 Ook	 wij
kunnen	vervuld	worden	van	de	Geest	van	de	Verrezene,	ook	wij	zijn	uitgenodigd	om	met	een
oprecht	hart	de	anderen	 te	beminnen.	De	Heilige	Geest	brengt,	zo	schreef	de	Heilige	apostel
Paulus,	de	volgende	vruchten	voort:	“Liefde,	vreugde,	vrede,	geduld,	vriendelijkheid,	goedheid,
trouw,	zachtheid,	ingetogenheid.”	(Gal	5,22)	Wij	allen	weten	dat,	maar	leven	we	het	ook?	Laten
we	 ruimte	 voor	 het	 werk	 van	 de	 heilige	 Geest	 in	 ons	 dagelijks	 leven,	 in	 ons	 hart?	 In	 een
christelijke	gemeenschap	moet	iets	anders	zijn	dan	in	de	menselijke	samenleving,	waar	men	de
eigen	belangen	tracht	voorrang	te	geven	door	aan	die	van	anderen	voorbij	te	zien,	ja	ze	zelfs	te
ontkennen.	Daar	tegenover	bant	de	gemeenschap	der	christenen	het	 individualisme	uit,	om	te
delen	en	solidariteit	te	bevorderen.	In	de	ziel	van	een	christen	is	geen	plaats	voor	egoïsme.	Als
je	hart	egoïstisch	 is,	ben	 je	geen	christen,	dan	ben	 je	werelds,	alleen	uit	 op	eigen	belang	en
eigen	voordeel.	Lucas	wijst	erop	dat	de	gelovigen	samen	waren.	Nabijheid	en	eenheid	vormen
de	stijl	van	de	gelovigen.	Nabijheid,	bezorgd	zijn	voor	elkaar,	niet	om	over	de	ander	kwaad	te
spreken,	 maar	 om	 te	 helpen	 en	 dichterbij	 te	 komen.”	 (Paus	 Franciscus	 26	 juni	 2019)	 Velen
zullen	antwoorden,	dat	zij	zo	leven,	niet	aan	zich	zelf	denken,	alleen	voor	anderen	er	zijn.	Maar
bent	 u	 tevreden,	 heb	 u	 er	 vrede	 mee	 in	 uw	 hart?	 Iedereen	 moet	 het	 zich	 zelf	 afvragen.
Sommigen	zeggen	misschien:	“Ik	probeer	wel	de	andere	te	beminnen	maar	dat	is	heel	moeilijk.
Het	 is	onmogelijk	altijd	de	andere	 lief	 te	hebben	en	nooit	 te	zondigen.”	Maar	als	het	voor	ons
onmogelijk	 zou	zijn,	waarom	heeft	 Jezus	het	ons	dan	opgedragen	en	gezegd	dat	God	en	de
naaste	 te	 beminnen	 het	 belangrijkste	 gebod	 is?	 Zijn	 we	 er	 niet	 voor	 geschapen	 om	 in
gemeenschap	met	God	te	leven?	God	maakt	geen	grapjes	met	ons.	De	heilige	Caesarius	von
Arles	(470-543)	schreef:	“In	alle	werken	van	ware	 liefde	waarover	 ik	met	u	spreek,	 is	het	niet
nodig	om	iets	met	de	handen	of	de	voeten	te	doen	-	dus	niemand	kan	zeggen	dat	hij	er	niet	toe
in	staat	 is	of	gehandicapt	 is.	 (...)	Niemand	zal	er	op	een	plausibele	wijze	een	excuus	 tegenin
kunnen	brengen,	door	 te	 zeggen	dat	hij	 deze	adviezen	niet	 in	de	praktijk	 kan	brengen.	Want
men	zegt	niet	 tegen	 je:	 “Vast	meer	dan	 je	kunt,	blijf	de	hele	nacht	wakker,	meer	dan	 je	kunt”;
men	verplicht	je	niet	om	al	je	bezittingen	te	verkopen	en	alles	aan	de	armen	te	geven,	noch	om
maagd	te	blijven	(...)	Eenieder	kan	dat	volbrengen	dankzij	de	genade	van	God.	En	wie	het	niet
kan,	moet	naar	de	ware	 liefde	kijken,	en	 in	haar	bezit	hij	alles,	want	de	 liefde	 is	genoeg,	zelfs
zonder	alle	goede	werken.	Maar	als	deze	goede	werken	zonder	liefde	worden	uitgevoerd,	dan
dienen	ze	helemaal	nergens	voor.	Daarom	zeg	ik	het	u	en	ik	zeg	het	opnieuw,	dierbare	broeders
en	 zusters,	 opdat	 u	 het	 steeds	 beter	 zult	 kunnen	 begrijpen	 dat	 niemand	 kan	 beweren	 de
geboden	 van	 God	 niet	 te	 kunnen	 vervullen.”	 En	 de	 Heilige	 Paulus	 zei,	 en	 het	 klinkt	 bijna
sarcastisch:	“Tegen	zulke	dingen	bestaat	geen	wet.”	(Gal	5)	Zo,	wat	houdt	ons	tegen	in	vrijheid
de	 anderen	 van	 harte	 te	 beminnen?	 Alleen	 onze	 zonden	 en	 daarmee	 kunnen	 we	 stoppen,
omdat	we	geschapen	zijn	in	liefde	te	leven….	De	zomer-	en	vakantiemaanden	brengen	er	voor
ons	allen	zeker	iedere	dag	mogelijkheden	voor.	In	deze	zin	wens	ik	ons	allen	een	goede	tijd.
Zr.	M.	Renata

	Gastvrijheid

“Pelgrimeren	is	het	vaste,	waarop	je	steeds	terugvalt,	achter	je
laten.	Het	is	je	overgeven	aan	het	onbekende.	Soms	moet	je
aankloppen	om	onderdak	te	vragen;	vertrouwen	op
gastvrijheid	en	erop	rekenen	niet	afgewezen	te	worden.
Pelgrimeren	is	een	oefening	om	ook	afhankelijk	te	kunnen	zijn,
om	niet	steeds	te	denken:	‘Ik	ben	een	ander	tot	last.’	Er	blijken
dan	mensen	 te	zijn	voor	wie	gastvrijheid	een	 levenswijze	 is,”
aldus	pastor/schrijver	Marinus	van	den	Berg.
	
Afgelopen	dagen	waren	we	met	een	Wandelmaatgroep	in	het

bezinningshuis	 te	 gast	 en	 we	 hebben	 hiervan	 genoten.	 Niet	 alleen	 vanwege	 de	 mooie
wandelingen	in	de	prachtige	natuur	en	vanwege	de	stilte,	maar	ook	omdat	we	mochten	ervaren
dat	gastvrijheid	geven	een	 levenswijze	 is,	die	u,	als	 zusters,	goed	beheerst.	De	comfortabele
kamers,	 het	 heerlijke	 eten,	 de	 vespers	 die	 speciaal	 voor	 ons	 in	 het	 Nederlands	 werden
gebeden,	de	tijd	die	zusters	voor	ons	vrij	maakten	om	ons	rond	te	leiden	in	het	huismuseum	of
voor	een	gesprek	met	ons,	zorgden	dat	we	ons	verblijf	als	een	warm	bad	hebben	ervaren.	Of
misschien	 kan	 ik,	 gezien	 de	 temperaturen	 deze	 dagen,	 beter	 zeggen	 als	 een	 verfrissende
douche	na	een	wandeling,	waardoor	de	moeheid	van	ons	werd	afgespoeld	en	we	weer	nieuwe
energie	en	rust	kregen	voor	het	leven	van	alledag.	Ik	hoop	daarom	ook	zeker	dat	ik	nog	vaker
met	 een	 Wandelmaatgroep	 kan	 komen.	 Dat	 ook	 mijn	 reisgenoten	 tevreden	 waren,	 blijkt	 uit
onderstaande	reacties.
Een	hartelijke	groet	van	Gerda
(gids	St.	Pelgrimsgemeenschap	De	Wandelmaat)	www.dewandelmaat.nl
	

Dit	is	pelgrimeren	met	een	gouden	randje.
Het	zijn	inspirerende	dagen.
De	rust,	de	stilte,	de	ontmoetingen	en	de	prachtige	omgeving	hebben	me	erg	goed	gedaan.
De	liefdevolle	eenvoud	en	zorg.	De	comfortabele	ruimte	en	de	bloeiende	tuin,	ze	gaven	me
inzicht	in	hoe	je	tot	rust	kan	komen.	Veel	dank	en	tot	ziens.
Vol	onrust	in	mijn	hoofd	en	lijf,	ben	ik	binnen	gekomen	in	het	klooster.	Nu	is	er	rust	en	gaat
mijn	hart	open.	Dankbaar!
Zorgzaam,	gastvrij,	mooie	omgeving,	hoe	dankbaar	kun	je	zijn.
Kennis	maken	met	De	Wandelmaat	en	de	zusters	Karmelietessen.	Het	was	‘Op	adem
komen’,	stilte,	bezinning,	ontmoeting.	Luisteren	naar	de	ander	en	jezelf.	Wat	een	fijne	plek,
waar	ik	gastvrijheid	en	hartelijkheid	heb	ontmoet.	Dank!
Als	de	landerijen,	de	bloemen	‘kleur’	betekenen

als	de	kapel,	de	gangen,	de	tuin	‘stilte’	bewaren
als	de	gebeden,	het	werken	Gods	‘adem’	zijn
als	we	door	gastvrijheid,	‘enjoy	you’,	ons	welkom	weten
als	we	door	onze	oppervlakte	heen	kunnen	breken
dan	hebben	we	een	stukje	ziel	van	het	klooster	geproefd
de	geur	van	liefde	mogen	ervaren
en	nemen	we	de	‘vonkjes	Eeuwigheid’	mee	terug	naar	huis

Zaterdag	24	augustus	2019:	bij	de	zusters	van	de
Kollenberg:

In	het	kader	van	de	festiviteiten	rond	de	feestdag
van	de	H.	Rosa,	sinds	350	jaar	stadspatrones	van	Sittard:
BARBECUE	ST.	ROSA

17.00	uur:	Vespers	(avondgebed)	in	de	kapel
daarna:	Ervaar	de	magie	van	het	samen	bewonderen	en
beleven!

18.00	uur:		barbecue	op	de	wei	met	enkele	bezinnende
en/of	ontspannende	momenten	door	de	zusters

20.30	uur:	afsluiting

Van	harte	welkom!

Facebook Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief
Bezinningshuis	Regina	Carmeli

Juli	en	augustus	2019:	9e	Jaargang,	Nr.	7	en	8

Alle	 zusters	 van	 het	Moederhuis	wensen	onze	 lezers	 gezegende	 zomermaanden,	 dagen	 van
onthaasting,	ontmoeting,	stilte,	verwondering;	tijd	voor	de	anderen	en	voor	God.	Wij	bidden	voor
jullie	allen.

Met	hartelijke	groeten,	
zr.	M.	Gisela

Uit	ons	jaarprogramma

Ons	nieuwe	PROGRAMMA

staat	deels	gepubliceerd	op	onze	website.	Het	overige	deel	volgt	nog.

Zie	Jaaroverzicht	2019	&	2020

	

kunt	u	vinden	onder	onderstaande	knoppen

Jaaroverzicht	2019	&	2020 Maandoverzicht	juli

Maandoverzicht	augustus

kunt	u	vinden	onder	onderstaande	knop

Duitstalige	programma

Dit	is	een	losse	titelregel

H.	Rosa	–	bid	voor	ons!
In	1668	werd	St.	Rosa	van	Lima	aangeroepen	om	Sittard	te	vrijwaren	van	een	dysenterie-
epidemie.	Als	dank	beloofde	de	Sittardse	bevolking	om	ter	ere	van	haar	een	kapel	te	bouwen	op
het	hoogste	punt	van	de	stad	en	tot	in	lengte	van	dagen	op	de	laatste	zondag	in	augustus	een
processie	naar	deze	kapel	te	houden.	Voorts	werd	St.	Rosa	uitgeroepen	tot	beschermheilige
van	Sittard.	De	St.-Rosakapel	kwam	in	1675	gereed.	

Avondmis	aan	de	St.-Rosakapel	om	19u:
Dinsdag	6	augustus	2019:	Bisschop	Mgr.	Harrie	Smeets
Dinsdag	13	augustus	2019:	Deken	Wilbert	van	Rens
Dinsdag	20	augustus	2019:	ZEH	Vincent	Goulmy,	Vicaris	Missiezaken

Plechtige	avondmis	in	de	St.-Michaëlkerk	om	19u:
Vrijdag	23	augustus	-	de	eigenlijke	feestdag	van	St.	Rosa

Pontificale	Hoogmis	in	de	St.-Michaëlkerk	om	9u30:
Zondag	25	augustus	2019

Onze	nieuwe	Bisschop	Mgr.	Harrie	Smeets	–	die	in	deze	dagen	ook	ons	dekenaat	bezoekt	-	zal
dit	jaar	de	Pontificale	Hoogmis	opdragen	en	aansluitend	de	St.-Rosaprocessie	met	ons	vieren.

Bidprocessies	vanaf	de	H.	Michielskerk	om	9u30	en	H.	Mis	aan	de	St.-Rosakapel	om	10u:
Maandag	26	augustus	2019
Dinsdag	27	augustus	2019

Pas	gelezen…
	
Sluit	mooi	aan	bij		
	
„De	taal	van	de	waarheid	en	van	de	liefde	verstaat	iedereen.”,
	
‘Meester,	wat	is	het	grootste	gebod	in	de	wet?’	Hij	antwoordde:	‘Heb	de	Heer,	uw	God,	lief	met
heel	uw	hart	en	met	heel	uw	ziel	en	met	heel	uw	verstand.	Dat	is	het	grootste	en	eerste	gebod.
Het	tweede	is	daaraan	gelijk:	heb	uw	naaste	lief	als	uzelf.	Deze	twee	geboden	zijn	de	grondslag
van	alles	wat	er	in	de	Wet	en	de	Profeten	staat.’	Mt	22,	36-40

Heb	God	lief	en	heb	je	naaste	lief	als	jezelf!

Wat	als	we	dit	niet	alleen	als	een	gebod	zouden	zien,	maar	ook	als	een	observatie?

Dat	 de	 mate	 waarin	 ik	 van	 anderen	 kan	 houden	 ook	 de	 mate	 is	 waarin	 ik	 van	 mezelf	 kan
houden?

Dat	de	hoeveelheid	liefde	die	ik	voor	een	ander	op	kan	brengen	ook	de	hoeveelheid	liefde	is	die
ik	voor	mezelf	heb?

Het	is	niet	zonder	reden	dat	Jezus	zegt	dat	we	eerst	God	lief	moeten	hebben.

Anders	gezegd	dat	we	de	liefde	die	God	voor	ons	heeft	eerst	moeten	beantwoorden	door	deze
liefde	 binnen	 te	 laten	 in	 ons	 hart.	 Of	 we	 dit	 willen	 of	 niet	 is	 onze	 eigen	 keus.	 Net	 zoals	 we
konden	kiezen	of	we	van	de	vrucht	aten	of	niet.

De	liefde	van	God.
Als	 deze	 verticale	 liefde	 je	 hart	 binnenkomt	 verandert	 de	 mate	 waarin	 je	 van	 jezelf	 houdt.
Verticale	 liefde.	 Liefde	 van	 boven	 naar	 beneden.	 De	 beste	 basis	 voor	 horizontale	 liefde.	 De
liefde	voor	je	naasten.

Waar	focus	jij	op?
Focus	je	op	God.	Focus	je	op	Hem	die	jou	maakte.	Hij	die	altijd	al	bij	je	is	geweest	en	die	weet
waar	 jouw	hart	 ten	diepste	 naar	 verlangt.	Hij	wil	 je	 overladen	met	Zijn	 liefde	en	uitdagen	om
vanuit	die	liefde	naar	onszelf	en	anderen	te	kijken.	Durf	je	dat	aan?
(Ik	kan	niet	meer	terugvinden	waarin	ik	dit	heb	gelezen.)

Lieve	groetjes,
Rini

Moeder	Maria-Teresa	van	de	H.	Josef

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
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