
Beste	lezers,

Het	is	bijna	3	maanden	geleden	dat	de	laatste	gasten	voor	de	coronacrisis	in
Regina	Carmeli	waren.	Sinds	begin	juni	mogen	ze	weer	komen.	Er	kwamen	tot
nu	 toe	 enkele	 mensen	 voor	 1	 of	 2	 nachten.	 Het	 huis	 blijft	 wachten	 op	 meer
gasten.	Er	zijn	al	een	paar	aanmeldingen	voor	deze	maand,	maar	alle	groepen
voor	 juni	 zijn	 geannuleerd,	 ook	 de	 meeste	 groepen,	 die	 voor	 de	 komende
maanden	ingeschreven	waren,	zelfs	tot	het	einde	van	dit	jaar.	Regina	Carmeli

is	dus	in	een	moeilijke	situatie.	Hartelijk	dank	aan	de	mensen,	die	 in	de	afgelopen	weken	een
gift	overgemaakt	hebben	voor	“afgelaste	retraite”,	“donatie	in	tijd	van	corona”,	…			Aan	het	einde
van	dit	 jaar	gaan	we	bekijken,	of	we	als	bezinningshuis	door	kunnen	gaan.	We	hopen	dat	we
een	huis	van	gebed	mogen	blijven,	waar	mensen	welkom	zijn,	om	tot	rust	en	dichter	bij	God	te
komen,	waar	ze	kunnen/leren	bidden	en	kracht	en	moed	vinden	voor	hun	leven	van	alledag.
Als	u	de	mogelijkheid	heeft	om	ons	te	steunen	met	een	gift,	zijn	we	u	zeer	dankbaar.

ABN	-	Amrobank
rek.	nr.	IBAN:	NL17ABNA0445795085;	BIC:	ABNANL2A

Zrs.	Karmelietessen,	Sittard

Maar	 het	 belangrijkste	 is	 en	 blijft	 het	 gebed,	 de	 eerste	 taakvan	 alle	 karmelieten	 en
karmelietessen	en	van	allen,	die	zich	christen	noemen.	Als	ik	een	mail	stuur	of	een	brief	schrijf
zet	ik	vaak	eronder	“Ik	bid	voor	u.”	Joke	schreef	als	antwoord:	“SJIEK	dat	u	voor	mij	bidt.	Stemt
me	 dankbaar.	 Ik	 bid	 ook	 voor	 u	 en	 alle	 zusters.	 Uw	 bezinningshuis	 heeft	 een	 wondermooie
missie.	 Zeker	 in	 deze	 tijd.	 Zeker	 nu!	 Als	 u	 iets	 voor	 me	 vraagt,	 vraag	 dan	 geen	 gezondheid,
maar	 vooral	 dat	 Jezus	 me	 nooit	 meer	 verlaat	 en	 ik	 Hem	 niet.	 Dan	 is	 gezondheid	 of
ongezondheid	niet	meer	belangrijk.	De	Geest	is	dan	zo	sterk,	dat	alles	draagbaar	is.	Dat	geloof
ik,	en	bovenal,	dat	ervaar	ik!”	Bedankt,	Joke,	voor	deze	woorden	van	diep	vertrouwen!
Mag	ik	onze	lezers	ook	om	extra	gebed	vragen	voor	Regina	Carmeli?

De	opdracht	voor	ons,	de	zusters	karmelietessen	van	het	Goddelijk	Hart	van	Jezus,	blijft	om	in
deze	crisistijd	 iedere	dag	 intensief	 te	bidden	voor	alle	mensen	die	door	de	coronacrisis	 in
problemen	 terecht	zijn	gekomen,	de	zieken,	mensen	die	 rouwen	om	een	dierbare,	mensen
die	nog	steeds	niet	op	bezoek	mogen	gaan	of	bezoek	ontvangen,	mensen	die	zorgen	hebben
over	het	voortbestaan	van	hun	bedrijf	of	hoe	ze	aan	meer	 inkomsten	kunnen	komen,	…	In	de
maand	 juni	vertrouwen	we	allen	 toe	aan	het	Heilig	Hart	van	Jezus.	Het	 is	ook	de	maand	van
bijzonder	gebed	voor	de	velen	die	met	ons,	nu	meestal	op	afstand,	verbonden	zijn.
	
Met	hartelijke	groeten,	ook	namens	alle	medezusters,
zr.	M.	Gisela
	

Jezus,	zachtmoedig	en	nederig	van	Hart,
maak	ons	hart	gelijkvormig	aan	uw	Hart.

7	-	10	juli	2020
Retraite	in	stilte

Ons	leven	levend	oog	in	oogOns	leven	levend	oog	in	oog

Op	zoek	naar	Bijbelse	spiritualiteit

Inleider:	Pater	Frans	Vervooren,	OCD
Amsterdam

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

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

Zaterdag	18	juli	2020	(14	-	17	u)

Scapulierfeest	(NL)

Feest	van	Onze	Lieve	Vrouw	van	de	BergFeest	van	Onze	Lieve	Vrouw	van	de	Berg
KarmelKarmel

Inleiding	door	Mgr.	Joris	Schröder:
“Maria,	de	moeder	van	de	Kerk”

Koffie	-	Scapulieroplegging	door	Mgr.	Joris	Schröder	-	Vespers

Kosten:	€	5,00

23	-	26	augustus	2020
Bezinningsdagen	in	stilte

‘God	alleen	voldoet.’‘God	alleen	voldoet.’

In	deze	bezinningsdagen	kijken	wij	naar	enkele	teksten	van
vrouwelijke	mystica	en	gaan	na,	wat	deze	voor	ons	leven	als
gelovige	kunnen	betekenen.

Inleider:	Dr.	Bernhard	Hegge,	Spirituaal	Rolduc

Begin:	Zondag,	16.00	uur	-	Sluiting:	Woensdag,	13.30	uur

Kosten:	€	171,00	(+	evt.	€	6,00	voor	beddengoed	en/of	€	2,00	voor	handdoeken)
	

Woensdag	9	september	2020
(14.00	-	16.30	uur)
Lezing	Kerk	in	Nood

Lezing	over	Islam:	bedreiging	ofLezing	over	Islam:	bedreiging	of
uitdaging?uitdaging?

Omdat	 christenen	 vooral	 in	 landen	 met
een	 Moslim-meerderheid	 worden
vervolgd,	ontkomen	we	niet	aan	de	vraag
wat	 de	 Islam	 zegt	 over	 de	 omgang	 met
christenen.	Kerk	in	Nood	maakt	helder	wat
de	Koran	en	Moslim-geleerden	zeggen	en
laat	 vooral	 de	 praktijk,	 het	 leven	 van	 christenen	 in	 diverse	 islamitische	 landen,	 zien.	 Een
aanrader	voor	wie	wil	weten	hoe	de	Katholieke	Kerk	ter	plaatse	de	dialoog	met	de	Islam	ziet.

Spreker:	Kerk	in	Nood

Kosten:	na	afloop	collecte	voor	‘Kerk	in	Nood’

Meer	info

Maandag	28	september	2020	(10	–	17	uur)
Bezinningsdag

"Zalig	zijn	zij,	die	niet	zien	en	toch	geloven!""Zalig	zijn	zij,	die	niet	zien	en	toch	geloven!"

Inleider:	Pater	Ambrosius	Bantle,	ORC	Schondorf

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

28	september	-	1	oktober	2020
Retraite	in	stilte

"Maria,	Moeder	van	de	Kerk""Maria,	Moeder	van	de	Kerk"

Inleider:	Pater	Ambrosius	Bantle,	ORC	Schondorf

Begin:	Maandag,	17.00	uur	-	Sluiting:	Donderdag,	13.30	uur

Kosten:	€	180,00	(+	evt.	€	6,00	voor	beddengoed	en/of		€	2,00
voor	handdoeken)

Even	glijdt	alles	van	mij	af;
al	mijn	gedachten,
al	mijn	vragen,
al	mijn	zorgen,	ik	leg	ze	voor	U	neer.
Het	wordt	stil	in	mijzelf.
Ik	hoor	de	geluiden	van	buiten;
ik	zie	het	licht.
Zo	bent	U	bij	ons,	Heer:
als	het	licht	van	deze	dag.
Onopvallend,	alles	doordringend,
alles	zijn	eigen	kleur	gevend.
Blijf	zo	bij	ons
als	het	licht	in	ons	leven.
(uit:	Thuis	bidden)

Op	 11	 mei	 werd	 pater	 Bonifatius	 99	 jaar	 oud.	 Velen	 kennen
hem	 van	 zijn	 retraites	 en	 bezinningsdagen.	 Zijn	 100e
verjaardag	wil	hij	in	Sittard	vieren,	heeft	hij	al	2	keer	tegen	zr.
Maria	Assunta	gezegd.

Een	van	zijn	medebroeders	stuurde	volgende	mail	met	foto:
Gentili	signore	signori,	P.	Bonifacio	Honings	Martin	Marie	sta
bene	e	oggi	ha	compiuto	99	anni,	ma	da	tempo	non	risponde
più	alle	e-mails.	Pensando	di	 fare	cosa	gradita	porgo	cordiali
saluti

Beste	 dames	 en	 heren,	 Fr	 Bonifacio	 Honings	 Martin	 Marie
doet	 het	 goed	 en	 is	 nu	 99	 jaar	 oud,	 maar	 hij	 reageert	 al
geruime	tijd	niet	op	e-mails.
Ik	 denk	 eraan	 om	 te	 doen	 wat	 je	 leuk	 vindt,	 en	 ik	 bied
hartelijke	groeten

P.	Gianni	Evangelisti	(economo)
Convento	Teresianum	dei	Padri	Carmelitani	Scalzi
Piazza	San	Pancrazio	5/A	00152	Roma

“Je	bent	een	bron	in	een	tuin,	een“Je	bent	een	bron	in	een	tuin,	een
fontein	van	levend	water,	…fontein	van	levend	water,	…
water	 dat	 stroomt	 van	 de	 Libanon.	 Steek	 op,	 noordenwind,
kom,	zuidenwind,	en	blaas	over	mijn	tuin,	dat	zijn	geuren	zich
verspreiden!	 Moge	 dan	 mijn	 lief	 in	 zijn	 tuin	 komen	 en	 er
genieten	 van	 de	 kostelijke	 vruchten!”	 Zo	 lezen	 wij	 in	 het
Hooglied	 (4,15-16).	 Het	 herinnerde	 mij	 aan	 de	 roep	 “Kom,
Heilige	 Geest”	 maar	 ook	 aan	 het	 tedere	 smeken	 uit	 de
Openbaring:	 “De	 Geest	 en	 de	 bruid	 zeggen:	 'Kom!	 Laat	 wie
het	 hoort,	 zeggen:	 “Kom!”	 Wie	 dorst	 heeft	 kome.	 Wie	 wil,
neme	 het	 water	 des	 levens,	 om	 niet.'”	 Is	 dat	 niet	 het	 wezen
van	Pinksteren,	het	wezen	van	God	en	de	roep	van	ons	hele
leven?
In	de	afgelopen	weken	mocht	 ik	veel	 in	onze	 tuin	werken	en
kon	veel	 leren	van	de	natuur,	van	de	wondervolle	schepping.
Hoe	 waar	 was,	 wat	 Paus	 Franciscus	 op	 20	 mei	 tijdens	 zijn
audiëntie	zei:	“De	schoonheid	en	het	mysterie	van	de	Schepping	veroorzaken	in	het	hart	van	de
mens	de	eerste	aanzet	tot	bidden.”	Ja,	God	heeft	alles	goed	gemaakt,	en	mijn	hart	kon	jubelen
over	de	schoonheid	van	zijn	schepping.	En	iedere	dag	kwamen	andere	gedachten	en	gevoelens
betreffend	het	geestelijk	leven	naar	boven.

Zo	 ja,	 dan	 kan	 ik	 alleen	 roepen	 en	 smeken:	 Kom,	 wind	 van
Liefde,	 levend	water,	kom,	maak	mijn	hart	nieuw...”	Laat	ons
met	 vreugde	 streven	 naar	 de	 reinheid	 van	 ons	 hart,	 dan
brengen	 we	 vruchten	 van	 heiligheid.	 Al	 in	 de	 Exhortatie
“Gaudete	et	Exsultate”	heeft	Paus	Franciscus	ons	bemoedigd,
dit	 te	doen:	 “Laat	de	genade	van	uw	Doop	vrucht	dragen	op
een	pad	van	heiligheid.	Sta	toe	dat	alles	voor	God	open	is,	en
kies	 daarom	 voor	 Hem,	 kies	 God	 altijd	 weer.	 Weest	 niet
ontmoedigd,	want	 je	hebt	de	kracht	van	de	Heilige	Geest	om
het	mogelijk	 te	maken.	Heiligheid	 is	per	slot	van	rekening	de
vrucht	 van	 de	 Heilige	 Geest	 in	 je	 leven.”	 (15)	 In	 deze	 zin	 is
een	 diepe	 en	 zuiverende	 maand	 juni	 ons	 allen
toegewenst.																										

Zr.	M.	Renata

De	Engelse	versie	van	de	Website	van	het	Moederhuis	is	online:
	www.carmeldcj.org
De	Nederlandse	en	de	Duitse	versie	zijn	nog	in	bewerking.
	
“To	See	God	in	All,	to	Serve	God	in	All,	to	Love	God	in	All.”
			~Bl.	Maria	Teresa	of	St.	Joseph	(Feastday	October	30)

Leo	Fijen	belde	me	om	me	te	laten	weten	dat	het	boekje
“Bidden	in	tijden	van	beproeving”	uitgekomen	was.
Abten	 en	 abdissen,	 kluizenaars	 en	 spirituele	 leiders,	 katholieken	 en
protestanten,	zij	gaan	ons	voor	 in	gebed	en	geven	woorden	om	het
uit	 te	 houden	 in	 de	 pijn	 en	 het	 lijden	 van	 deze	 tijd.	 Anselm	 Grün,
Hannah	 van	 Quakebeke,	 Jos	 Moons,	 Manu	 van	 Hecke,	 Paul	 van
Geest,	 Benoît	 Standaert,	 Katharina	 Michiels,	 Thomas	 Quartier,	 Erik
Galle,	 Jan	 Hendriks,	 Wim	 Beekman,	 Antoine	 Bodar,	 Wim	 Houtman,
Paul	Verbeek,	Marijke	Brouwer

Nu	hebben	we	dit	boekje	te	koop	in	huis.
Kosten:	€	9,95	(kan	opgestuurd	worden)

Hoogfeest	van	het	Heilig	Hart	van	Jezus:	vrijdag	19	juni
	

“Moge	het	goddelijk	Hart		van	Jezus	alle	moeite	en	offers	belonen.”

M.	Maria-Teresa

“Gebeden…	die	wij	neerleggen	in	Zijn	Goddelijk	Hart,

in	dit	Hart	van	God,	zo	rijk	aan	ontferming.”

M.	Maria-Teresa

Een	nieuwe	Nederlandse	heilige
	
Zouden	 wij	 in	 Nederland	 misschien	 binnenkort	 een	 nieuwe
heilige	van	eigen	bodem	krijgen?	Wij	hopen	het	en	werken	er
hard	 voor	 in	 Rome.	 Het	 gaat	 om	 een	 zuster	 van	 onze
Congregatie	 die	 al	 vóór	 de	 stichteres	 in	 geur	 van	 heiligheid
overleed.
Theresia	IJsseldijk	werd	geboren	in	Apeldoorn,	Gelderland,	op
13	 november	 1897	 uit	 godvruchtige	 ouders.	 Haar	 vader,
Gradus	 IJsseldijk,	 was	 van	 beroep	 schoenmaker,	 maar	 door
de	 industrialisatie	 waren	 handgemaakte	 schoenen	 niet	 meer
gevraagd.	Het	jonge	gezin	kende	de	nood	van	werkeloosheid,

armoede	en	ziekte.	De	vrome	moeder,	Johanna	Scholten	uit	Stad	Delden,	deed	echter	alles	om
het	 geloof	 in	 het	 hart	 van	 haar	 kindje	 te	 planten,	 een	 schat	 die	 kostbaarder	 is	 dan	 materiële
goederen.

Facebook Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief
Bezinningshuis	Regina	Carmeli
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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

Programma:	Programma:	
	

Jaaroverzicht	2020
	

Besinnung	-	Einkehr	-	ExerzitienBesinnung	-	Einkehr	-	Exerzitien

Duitstalige	programma

Uit	de	reacties	op	Nieuwsbrief	5
Hartelijk	dank	voor	het	ontvangen	van	uw	nieuwsbrieven	en	eveneens	de	complimenten	voor	de
mooie,	indrukwekkende	verhalen,	die	ons	telkens	weer	kracht	en	moed	geven,	vooral	in	deze
tijd.
Laatst	kwam	ik	onderstaand	gebed	tegen,	waarvan	ik	dacht	om	dit	misschien	in	de	volgende
nieuwsbrief	op	te	nemen.	Met	als	titel	‘	Gebed	‘	L.

Met	 veel	 interesse	 uw	 stukje	 gelezen	 over	 de	 retraite	 waarin	 u	 zit.	 Sta	 mij	 toe	 2	 kleine
opmerkingen	 te	 maken:	 Soms	 wijzen	 mensen	 ons	 af	 en	 dat	 kan	 niet	 gecorrigeerd	 worden,
alleen	maar	te	accepteren.	Tweede	punt	 is	dan	dat	ook	wij	soms	moeite	hebben	met	mensen
die	kritisch	of	intolerant	zijn.	Dan	is	het	moeilijk	om	vriendelijk	te	blijven.	Ik	ben	blij	te	lezen	dat
ook	u	met	deze	problemen	worstelt.	Ik	ben	dan	in	goed	gezelschap.	Ik	hoop	dat	het	met	u	en	de
zusters	goed	gaat	en	we	blijven	bidden	voor	elkaar.	Jeanne	en	Daniel

Dank	voor	de	woorden	door	u	aangehaald	en	weergegeven	uit	de	contemplatieve	oefeningen.
Zal	deze	zeker	ook	gebruiken	in	het	omgaan	met	de	medemens.	Het	gaf	mij	weer	een	andere
kijk	op	het	omgaan	met	de	mensen.	Wens	u	en	alle	zusters	ook	weer	goede	moed	voor	de	nog
komende	 tijd,	 hoop	 dat	 deze	 niet	 te	 lang	 meer	 zal	 duren.	 Samen	 in	 gebed	 en	 lieve	 groeten,
Oma	Trees
	
Dank	 u	 wel	 	 voor	 uw	 mooi	 getuigenis	 over	 uw	 weekretraite	 en	 de	 tekst	 van	 de	 drievoudige
relatie	 !!!	Óók	voor	mij	stof	 tot	nadenken	én	oefenstof	voor	mijn	alledaagse	 leven!	 In	deze	 tijd
genoeg	oefentijd!!
Lieve	groet	én	in	gebed	verbonden,	Annemie

Bijzondere	verjaardag

Bijbel	overweging

Wat	niet	verbaast,	omdat	 in	de	Bijbel	het	beeld	van	de	 tuin	vaak	gebruikt	wordt	om	de	relatie
met	 God	 te	 benoemen.	 Ook	 de	 Heilige	 Teresa	 heeft	 het	 beeld	 van	 de	 tuin	 genomen	 om	 het
gebed	 te	 verduidelijken.	 Hoe	 vruchtbaarder	 de	 tuin	 van	 ons	 geestelijk	 leven,	 hoe	 dieper	 de
verbinding	met	onze	schepper.	Wordt	onze	ziel	door	de	Heilige	Geest	besproeid,	dan	kunnen
vruchten	ontstaan:	“…	de	vrucht	van	de	Geest	is	liefde,	vreugde,	vrede,	geduld,	vriendelijkheid,
goedheid,	 trouw,	zachtheid,	 ingetogenheid.”	 (Gal	5,22)	 Is	dat	alleen	 theorie	of	 kunnen	we	dat
echt	merken	in	ons	leven?	Iedereen	moet	zich	zelf	vragen,	of	hij	of	zij	echt	deze	vruchten	kan
oogsten	 of	 niet.	 Gods	 Geest	 volbrengt	 wat	 Hij	 toezegt.	 Waarom	 lijkt	 dan	 ons	 leven	 soms
vruchteloos?	Ook	dat	kon	 ik	 in	de	 tuin	 leren.	Een	 tuinbed	was	mooi	 ingericht,	nog	een	beetje
water	 erop	en	dan	me	verheugen	op	de	nieuwe	morgen	om	dit	 prachtige	werk	 te	 zien.	Maar
toch,	wat	was	 in	de	nacht	gebeurd?	Overal	waren	kleine	planten	uit	de	grond	geschoten,	het
was	vol	 leven,	maar	het	 leek	niet	meer	op	de	eerste	 indruk	nadat	 ik	klaar	was	met	mijn	werk.
Het	onkruid	heeft	heel	snel	de	weg	gevonden.	Nu	moesten	deze	ongewenste	gasten	weer	eruit.
Ja,	 zo	 is	 het	 ook	 met	 onze	 ziel.	 God	 heeft	 haar	 mooi	 en	 rein	 geschapen,	 maar	 door	 eigen
onachtzaamheid	laten	we	boze	gedachten	en	gevoelens	binnen	komen	en	nu	mogen	we	aan	de
slag	om	dit	innerlijke	onkruid	weer	te	vernietigen.	Lastig,	maar	als	te	veel	onkruid	groeit,	wordt
het	gevaarlijk	voor	goede	planten,	die	door	te	veel	onkruid	bedreigd	worden….	Ja,	 iedere	dag
opnieuw	 weer	 onze	 eigen	 ziel	 bekijken,	 of	 zij	 de	 reinheid	 heeft	 zoals	 God,	 de	 Vader,	 de
Schepper	van	alles	het	bedoelde.	Of	heb	ik	in	mijn	ziel	nog	wortelen	en	vruchten	die	niet	van	de
Heilige	Geest	zijn:	“Bij	voorbeeld	vijandschap,	twist,	afgunst,	uitbarstingen	van	woede,	intriges,
ruzies,	partijdigheid,	jaloersheden,	...”	Gal	(5,20)?

Nieuws	in	het	kort
Vanaf	1	 juni	2020	kunnen	 in	de	parochies	weer	publieke	 liturgievieringen	doorgaan.	Vanwege
het	protocol	‘Kerkelijk	Leven	op	anderhalve	meter’	mogen	niet-bewoners	in	de	maand	juni	nog
niet	deelnemen	aan	de	H.	Mis	van	de	zusters	om	9.00	uur.	Hoe	het	na	1	juli	zal	zijn	zal	nog
vastgelegd	worden.
	

De	kapel	is	iedere	dag	tot	19.00	uur	open	voor	bezoekers,
die	komen	voor	gebed	of	om	een	kaars	aan	te	steken.

	
Zij	moeten	alle	maatregelen	van	de	overheid	daarbij	 in	acht	nemen	op	het	gebied	van	aantal,
afstand,	hygiëne	en	gezondheid.

Wij	zijn	bezig	met	alle	voorbereidingen	die	nodig	zijn	om	in	deze	tijd	van	corona	het	verblijf	van
meerdere	personen	of	groepen	prettig	en	veilig	te	laten	verlopen.	Wij	doen	alles	wat	mogelijk	is,
om	te	voldoen	aan	alle	voorschriften	wat	betreft	aantal,	afstand,	hygiëne	en	gezondheid.
Als	u	suggesties	heeft	of	elders	ervaringen	opgedaan	heeft,	laat	het	ons	a.u.b.	weten!

Het	 programmaboekje	 augustus	 2020	 -	 juli	 2021	 kan	 voorlopig	 nog	 niet	 uitgegeven
worden.	Er	zijn	nog	niet	veel	afspraken	gemaakt	voor	het	najaar	van	2020	en	voor	het	voorjaar
van	2021.	Als	het	boekje	klaar	is,	wordt	het	verstuurd.	Voor	informatie	over	komende	activiteiten
zie	onze	website	en	de	Nieuwsbrief.	We	hopen	dat	alles	door	kan	gaan	zoals	vermeld	onder	“Uit
ons	jaarprogramma”.

Dank	aan	allen	die	een	gift	voor	onze	Missie	gegeven	hebben,	vooral	voor	het	gezin	Epiayu	in
Venezuela.
Voor	onze	Missie	in	Venezuela	is	er	nu	een	nieuw	rekeningnummer:	
IBAN:	NL91ABNA0877253730			BIC/SWIFT	of	ABN	AMRO:	ABNANL2A
op	naam	van	de	zusters	Karmelietessen.

Toen	Theresia	3	jaar	oud	was	verhuisde	het	gezin	naar	Ochtrup	in	Westfalen,	Duitsland,	waar
haar	vader	werk	vond	in	een	ververij.	Daar	groeide	het	gezin	met	de	komst	van	twee	broers	en
twee	zusjes,	maar	 twee	daarvan	stierven	nog	 jong.	Tot	groot	verdriet	 van	de	 familie	overleed
door	een	fabrieksongeval	in	1906	ook	de	vader.
Theresia’s	 moeder	 hertrouwde	 met	 Herman	 Ticheler,	 en	 ze	 verhuisden	 naar	 Enschede,
Overijssel.	 Ook	 hier	 was	 het	 leven	 niet	 gemakkelijk,	 want	 er	 kwamen	 nog	 vier	 kinderen	 ter
wereld	zodat	er	altijd	nood	heerste.	Om	haar	ouders	te	helpen	ging	Theresia	op	17-jarige	leeftijd
werken	 in	 een	 textielfabriek	 te	 Enschede.	 Na	 het	 werk	 begaf	 ze	 zich	 eerst	 naar	 de	 kerk	 om
Jezus	 in	 het	 heilig	 Sacrament	 te	 bezoeken.	 Daarna	 ging	 zij	 naar	 huis	 voor	 een	 mager
middageten.	 Haar	 vrije	 tijd	 besteedde	 ze	 in	 verschillende	 verenigingen,	 onder	 andere	 als
zelatrice	om	meisjes	te	bezoeken	die	in	fabrieken	werkten	en	ze	aan	te	sporen	een	goed	leven
te	 leiden.	Wellicht	was	zij	bewogen	door	het	goede	voorbeeld	van	de	Zusters	van	Onze	Lieve
Vrouw	van	Amersfoort.	Daar	was	ze	op	school	geweest	 in	het	Larincksticht,	en	dat	was	voor
haar	een	van	de	beweegredenen	om	het	religieuze	leven	te	volgen.
Dank	zij	de	Karmelieten	in	Zenderen	kreeg	ze	contact	met	de	Zusters	Karmelietessen	van	het
Goddelijk	Hart	van	Jezus	in	Tilburg.	Hier	trad	ze	in	op	2	oktober	1917,	en	na	twee	jaar	legde	ze
haar	eerste	professie	af.	Moeder	Stichteres	was	 in	Amerika	voor	nieuwe	stichtingen	en	vroeg
om	hulp.	Zuster	Theresia,	vol	missiegeest,	meldde	zich	en	vertrok	op	5	december	1919	naar	de
Verenigde	Staten.
Haar	wens	missionaris	te	worden	verwezenlijkte	zich	op	een	andere	manier	dan	ze	had	kunnen
denken.	 Ze	 werd	 erg	 ziek,	 en	 een	 pijnlijke	 nierziekte	 werd	 te	 laat	 herkend.	 Ze	 leed	 in	 stilte,
meestal	met	een	glimlach,	en	ze	verenigde	zich	met	de	lijdende	Christus.	Op	10	maart	1926,	op
28-jarige	leeftijd,	overleed	ze	in	een	ziekenhuis	te	St.	Louis,	Missouri.	Onze	Moeder	Stichteres
was	meteen	overtuigd	van	haar	heiligheid	en	vele	wonderen	en	gebedsverhoringen	bevestigden
deze	overtuiging.	Dit	was	ruim	90	jaar	geleden.	Wat	kan	deze	eenvoudige	zuster	ons	vandaag
zeggen?	Heeft	ze	een	boodschap	voor	ons?
Het	omgaan	met	lijden	en	dood	is	voor	ons	moeilijk	geworden.	Zij	kan	ons	daarin	daadwerkelijk
bijstaan.	Ze	zei:	„Uit	liefde	voor	de	Heiland	is	alles	gemakkelijk“	en	„Stil	lijden	en	hardop	danken!
De	 lieve	God	 is	zo	goed,	ook	als	het	pijn	doet!”	Zij	wist	het	 lijden	 te	aanvaarden	uit	 liefde	 tot
Jezus,	die	zo	veel	voor	ons	geleden	heeft.	Al	 in	haar	kinderjaren	heeft	ze	het	verdriet	van	de
dood	 leren	 kennen,	 door	 verlies	 van	 een	 broertje,	 een	 zusje,	 dan	 ook	 van	 haar	 vader	 en
tenslotte	toen	haar	moeder	stierf	terwijl	ze	al	in	het	klooster	in	Amerika	was.	Ze	schreef	in	een
brief:	„Voor	ons	blijft	 alleen	de	eeuwigheid.“	Ze	was	zich	bewust	 van	de	vergankelijkheid	 van
deze	wereld	en	 richtte	haar	denken	en	verlangens	al	 vroeg	naar	God,	die	eeuwige	Liefde	 is.
Moge	zij	nu	voor	ons	een	voorspreekster	zijn	in	de	hemel,	zodat	ook	wij	deze	oneindige	Liefde
onvoorwaardelijk	leren	aanvaarden.
Gebedsverhoringen	a.u.b.	mededelen	aan:	info.theresia.ijsseldijk@gmail.com
(Zr.	Maria	Assunta)
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