
Beste	lezers,

Meimaand	 -	 Mariamaand	 -	 nog	 steeds	 coronacrisistijd	 -	 Hoe	 lang	 nog?
Niemand	weet	het.	We	kunnen	alleen	maar	afwachten	en	bidden.	Wij	 lezen,
horen	en	zien	veel	over	de	crisis:	schrijnende	verhalen	over	eenzame	ouderen
die	hun	kinderen	en	kleinkinderen	missen,	treurige	berichten	van	mensen	die
hun	 stervende	 familieleden	 niet	mogen	 bezoeken,	 parochianen	 die	 schrijven
dat	 ze	 zich	meer	dan	ooit	 verbonden	weten	met	elkaar	en	met	de	parochie,

berichten	van	moeders	en	vaders	die	samen	met	hun	kinderen	dingen	doen	waarvoor	ze	voor
de	crisis	 te	weinig	 tijd	hadden:	drie	keer	per	dag	samen	eten,	spelletjes,	wandelingen,	samen
bidden,	goede	gesprekken,	…	negatieve	en	positieve	gevolgen	van	de	crisis.	Ga	eens	op	zoek
op	Internet!

Ik	 ben	 een	week	 op	 retraite	 geweest	 in	 ons	 lege	 bezinningshuis:	 hier	 thuis	 was	 voor	mij	 de
beste	plaats	voor	mijn	jaarlijkse	retraite.	Zoals	in	de	afgelopen	jaren	ben	ik	weer	met	het	boek
“Contemplatieve	 oefeningen”	 van	 Franz	 Jalics	 de	 stilte	 in	 gegaan.	Wat	me	 deze	 keer	 vooral
getroffen	 heeft	 en	 nog	 langer	 bezig	 zal	 houden	 is	 de	 inleiding	 op	 het	 2e	 hoofdstuk	 “De
drievoudige	relatie”.	Enkele	zinnen	hieruit:
-	 Als	 je	 wil	 weten	 hoe	 je	 relatie	 met	 Christus	 is,	 kan	 je	 dat	 aflezen	 van	 je	 relaties	 met	 je
medemensen.	Iedereen	gaat	op	dezelfde	wijze	met	God	om	als	met	zijn	medemensen.
-	Als	ik	ook	maar	één	medemens	negeer	of	afwijs,	doe	ik	hetzelfde	met	God.
-	De	relatie	tot	onze	medemensen,	die	gelijk	is	aan	onze	relatie	met	God,	loopt	ook	parallel	met
de	relatie	tot	onszelf.	Als	we	onze	medemensen	afwijzen,	wijzen	we	ook	God	en	daarmee	ook
onszelf	af.	Wie	zichzelf	niet	liefheeft,	kan	ook	God,	die	hem	zijn	leven	schenkt,	niet	liefhebben.
-	Het	 doel	 van	 de	 contemplatieve	 retraite	 is	 te	 leren	 luisteren,	waarnemen,	 iets	 op	 ons	 laten
inwerken.	 Als	 we	 dat	 geleerd	 hebben,	 kunnen	 we	 ook	 naar	 God	 en	 naar	 de	 medemensen
luisteren,	want	onze	relatie	tot	beiden	is	dezelfde.
Een	thematiek	die	de	komende	tijd	mijn	huiswerk	wordt:	 in	de	meditatietijden	na	de	lauden	en
na	de	vespers	probeer	ik	stil	te	worden	en	te	leren	luisteren.	In	het	contact	met	de	medezusters
en	met	de	mensen	die	ik	tegen	kom	heb	ik	veel	mogelijkheden	om	te	oefenen.	Af	en	toe	merk	ik
dat	het	me	lukt	om	wat	minder	kritisch	en	meer	tolerant	te	zijn.	Er	is	hoop!

We	gaan	op	afstand	en	toch	samen	naar	Pinksteren.	Met	velen	blijven	we	bidden	tot	de	H.	Rosa
en	ook	tot	de	H.	Geest	om	kracht	en	steun,	vooral	voor	allen	die	getroffen	zijn	door	de	gevolgen
van	de	coronacrisis.

Een	gezegende	meimaand	toegewenst!

Met	hartelijke	groeten,	ook	namens	alle	medezusters,

zr.	M.	Gisela

Monatlich	donnerstags	15.00	--	16.45	Uhr
Friedensgebet

25.	Juni,	24.	September,	…
Nach	der	Gebetsstunde:	Zusammensein	bei	Kaffee	und
‚koekjes’

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)

Donnerstag	16.	Juli	2020	(15.00	--	17.30	U)
Skapulierfest	(D)

Hochfest	Unserer	Lieben	Frau	vomHochfest	Unserer	Lieben	Frau	vom
Berge	KarmelBerge	Karmel

Kaffee,	Impuls,	Skapulierauflegung,	Vesper

Kosten:	€	5,00
	

Zaterdag	18	juli	2020	(14	-	17	u)
Scapulierfeest	(NL)

Feest	 van	 Onze	 Lieve	 Vrouw	 van	 deFeest	 van	 Onze	 Lieve	 Vrouw	 van	 de
Berg	KarmelBerg	Karmel

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

Koffie	-	Scapulieroplegging	-	Vespers

Kosten:	€	5,00

Zaterdag	24	oktober	2020
Bezinningsdag	in	stilte
	
o.l.v.	pater	Piet	Hoornaert,	karmeliet
								
MAG	GOD	BIJ	JOU	BINNENKOMEN?MAG	GOD	BIJ	JOU	BINNENKOMEN?
Over	het	onthalen	van	God.
God	 is	 nederig.	 Hij	 staat	 aan	 je	 deur	 en	 Hij	 klopt,	 zonder
zich	op	te	dringen.	Hij	is	respectvol	voor	je	vrijheid.	De	bijbel
laat	duidelijk	 zien	dat	Hij	 heel	 erg	op	 jou	gesteld	 is.	Het	 is
een	 vriendelijke	 God,	 met	 groot	 begrip	 je	 schaduwzijden.
Dat	 lucht	 op.	 Hij	 schenkt	 je	 graag	 nieuwe	 kansen.
Eenvoudige	 mensen	 in	 het	 evangelie	 die	 God	 ontmoet
hebben	 in	 Jezus,	 waren	 diep	 onder	 de	 indruk.	 Hij	 blijkt	 je
bondgenoot	 in	 je	 verlangen	 naar	 een	 waardevol,	 liefdevol
leven.	 Tijdens	 deze	 bezinningsdag	 verrijk	 je	 je	 inzicht
hierover.	 Zo	 groeit	 je	 biddende	 relatie	 met	 deze	 goede	 Jezus	 en	 je	 genegenheid	 voor	 je
medemensen.

bij	aankomst	koffie/thee		
10.30	u.						1e	inleiding
11.30	u.						H.	Mis
12.30	u.						lunch	(eigen	lunchpakket)
																		stille	tijd
13.15	u.						gelegenheid	tot	biechtgesprek
14.30	u.						2e	inleiding							
aansluitend	uitstelling	v.h.	H.	Sacrament	
																			stille	aanbidding					
16.00	u.						Eucharistische	Zegen,	Vespers
aansluitend	koffie/thee

Kosten:	€	12,00

23.	-	30.	November	2020
Exerzitien	in	Stille

Gestalten	 aus	 der	 Apostelgeschichte	 –	 VorbilderGestalten	 aus	 der	 Apostelgeschichte	 –	 Vorbilder
des	Glaubensdes	Glaubens

Im	Neuen	Testament	 lesen	wir	 in	der	Apostelgeschichte	über
die	 Anfänge	 der	 Kirche.	 Wir	 begegnen	 in	 dieser	 Schrift
zahlreichen	 Personen,	 die	 auf	 je	 eigene	 Weise	 den	 Glauben	 annehmen	 und	 von	 diesem
Glauben	ihr	Leben	bestimmen	lassen.
In	den	Exerzitien	wollen	wir	einige	der	Personen	aus	der	Apostelgeschichte	näher	anschauen
und	betend	überlegen,	wie	sie	uns	inspirieren	können	für	unseren	Weg	im	Glauben	und	in	der
Kirche.

Exerzitienleiter:	 Dr.	 Bernhard	 Hegge	 ist	 Priester	 des	 Bistums	 Roermond.	 Er	 ist	 Dozent	 und
Spiritual	an	der	Priesterausbildung	des	Bistums	und	hält	seit	vielen	Jahren	Exerzitienkurse.

Beginn:	Montag	17.00	Uhr	–	Ende:	Montag	10.30	Uhr

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

Hartelijk	dank	voor	deze	bezinnende,	boeiende	én	meditatieve
Nieuwsbrief.	Ik	heb	er	veel	stof	in	gevonden	dat	de	moeite	waard	is
om	met	onze	zusters	over	te	spreken	en	te	lezen.	Ik	had	al	eens
gedacht	dat	in	deze	corona	tijd	geen	nieuwsbrief	zou	komen.
Het	tegendeel	is	waar	en	wát	voor	een.	Zr.	Hermana

Pasen	schenkt	ons	weer	nieuw	leven,
het	oude	is	voorbij	gegaan.
Christus	is	voor	ons	verrezen,	en	
met	Pasen	mogen	wij	allen	weten,
Jezus	is	ons	niet	vergeten.

Marjon	 schreef:	 …	 Kunt	 u	 mij	 aangeven	 of	 er	 in	 uw
boekwinkeltje	nog	exemplaren	zijn	van	het	pareltje	“Maria	die
de	 knopen	 ontwart”?	 De	 inhoud	 kan	 nu	 zovelen	 helpen	 in
deze	niet	eenvoudige	tijd	…
Vitaminen	voor	de	ziel,	aangereikt	door	paus	Franciscus.	Paul
Verbeek	 schreef	 dit	 inspiratieboekje.	 Drie	 devoties	 doen	 hem
spiritueel	goed	en	kunnen	ook	ons	inspireren.	De	eerste	is	zijn
grote	devotie	tot	Maria	die	de	knopen	ontwart.	De	slapende	Sint
Jozef	kan	ervoor	zorgen	dat	we	van	slapeloze	nachten	verlost
worden.	Het	pauskruis	met	de	Goede	Herder	 is	een	appèl	en
opdracht.	 We	 mogen	 niemand	 verloren	 laten	 gaan.	 Ondanks
zoveel	 tegenwerking	 en	 tegenkrachten	 gaat	 onze	 paus	 ons

hierin	 voor.	 Zo	 krijgen	 we	 van	 de	 paus	 drie	 extra	 vitaminen	 voor	 onze	 ziel.	 Mogen	 ze	 ons
goeddoen.

Ja,	we	hebben	nog	meerdere	exemplaren	van	dit	boekje	in	huis.
Kosten:	€	2,00	(kan	opgestuurd	worden).

Op	weg	naar	Pinksteren
We	staan	midden	in	de	paastijd,	de	vieringen	van	het
Paastriduüm	 zijn	 achter	 de	 rug	 en	 we	 hebben	 nog
enkele	weken	te	gaan	voordat	we	Pinksteren	vieren.
Ook	 als	 het	 in	 deze	 “Coronatijd”	 lijkt	 alsof	 al les	 stil
staat,	 toch	was	 ik	mij	er	nooit	 zo	bewust	van	als	nu
dat	we	precies	 in	deze	 tijd	de	veran derin gen	vieren,
veranderin gen	 door	 God	 geschapen.	 Op	 de	 derde
zon dag	 na	 Pasen	 heeft	 de	 Paus	 tijdens	 het
middaggebed	gesproken	over	de	weg	van	de	Emmaüsleerlingen.

“Een	geschiedenis	die	onderweg	begint	en	onderweg	eindigt.	Er	is	namelijk	de	heenreis	van	de
leerlingen,	die	bedroefd	om	wat	met	Jezus	gebeurd	 is,	Jeruzalem	verla ten	en	 terug	naar	huis
keren	 in	 Emmaüs,	 een	 weg	 van	 ongeveer	 11	 km.	 Een	 tocht	 overdag,	 met	 een	 groot	 stuk
dalende	weg.	En	de	 terugreis:	 11	 km	 terug,	maar	bij	 valavond,	 en	een	groot	 stuk	 klim men de
weg,	na	de	vermoeienis	van	de	heenreis	en	de	voorbije	dag.	Twee	tochten:	één	gemakkelijk	en
overdag	en	de	andere	moeizaam	en	 ’s	nachts.	En	 toch	verloopt	de	eerste	 in	droefheid	en	de
tweede	in	vreugde.	Op	de	eerste	tocht	gaat	de	Heer	naast	hen,	maar	zij	herkennen	Hem	niet.
Op	de	 tweede	zien	zij	Hem	niet	meer,	maar	voelen	zij	Hem	dichtbij.	Tijdens	de	eerste	zijn	zij
ontmoedigd	 en	 zonder	 hoop.	 Tijdens	 de	 tweede,	 haasten	 zij	 zich	 om	 de	 anderen	 het	 goede
nieuws	te	brengen	van	de	ontmoeting	met	de	verrezen	Jezus.”

‘Bezoek’	uit	Maracaibo

Sinds	11	maart	2020	zijn	zr.	Maria	Izabel	en	zr.	M.	Fatima	uit
Venezuela	 in	 het	 Moederhuis,	 eigenlijk	 voor	 twee	 maanden
maar	we	weten	nog	niet	wanneer	ze	kunnen	 terugkeren.	We
weten	wel	dat	God	iets	speciaals	voor	hen	in	gedachten	heeft,
want	 ze	 kwamen	 net	 voordat	 de	 pandemie	 van	 het
coronavirus	de	wereld	veroverde.	Ze	verlieten	de	beperkingen
van	 een	 dictatuur	 en	 worden	 nu	 geconfronteerd	 met	 de

beperkingen	van	een	pandemische	ervaring	die	niemand	van	ons	kent.	We	bidden	dat	de	 tijd
hier	 in	 het	 Moederhuis	 helend	 en	 verfrissend	 is,	 ondanks	 de	 moeilijke	 omstandigheden	 van
deze	tijd.	Verfrissend	is	hun	verblijf	hier	zeker,	want	ze	hebben	al	vele	uren	in	onze	tuin	gewerkt
en	ook	op	veel	andere	plaatsen	hier	in	huis	waar	wij	genieten	van	hun	hulp	en	hun	blijde	lach.
PS:	 In	 de	 Nieuwsbrief	 van	 maart	 2020	 vroegen	 we	 om	 hulp	 voor	 voor	 het	 gezin	 Epiayu	 in
Venezuela.	Hartelijk	dank	voor	alle	giften,	die	wij	tot	nu	toe	mochten	ontvangen	voor	het	kleine
huisje.

Afscheid	van	zr.	Milica

Na	 bijna	 17	 jaar	 trouwe	 dienst	 in	 de	 keuken	 van	 ons
bezinningshuis,	keerde	zr.	Milica	op	17	maart	terug	naar	huis.
Het	was	een	ontroerend	afscheidsfeest	met	koffie	en	heerlijke
cakes	 en	 taarten	 van	 Sr.	Milica.	 Uit	 de	 woorden	 van	 enkele
gasten	en	vrijwilligers	bleek	dat	zr.	Milica	het	gezegde	"Liefde
gaat	 door	 de	 maag"	 tot	 leven	 bracht.	 Niet	 alleen	 door	 de
culinaire	lekkernijen	trok	ze	zoveel	harten	aan,	maar	ook	met
haar	hartverwarmende	lach,	haar	woorden	en	de	aandacht	die
ze	gaf	aan	iedereen	die	naar	haar	toe	kwam	in	de	keuken.	Zo
werden	er	 pastorale	 gesprekken	gevoerd	 bij	 het	 snijden	 van
groenten	of	bij	het	afwassen,	maar	ook	bij	het	besproeien	van
de	 bloemen	 voor	 het	 keukenraam.	 Op	 deze	 manier	 konden
velen	de	liefde	van	onze	hemelse	Vader	van	dichtbij	ervaren.
Onze	 dank	 is	 groot.	 Zoals	 bij	 het	 afscheid	werd	 gezegd:	 'Je
blijft	in	ons	hart’.

Website	van	het	Moederhuis

Zr.	Mary	Joseph	is	bezig	met	het	aanmaken	van	een	website
voor	 het	 Moederhuis	 van	 de	 Karmel	 van	 het	 Goddelijk	 Hart
van	Jezus	(Engels,	Nederlands,	Duits).

Voor	 de	 rubriek	 “Moeder	 Stichteres”	 is	 ze	 nog	 op	 zoek
naar	 getuigenissen	 van	 mensen	 die	 een	 bijzondere	 band
met	 onze	 Stichteres,	 Moeder	 Maria-Teresa	 van	 de	 Heilige
Jozef,	onze	“Lieve	Moeder”	 (zoals	de	zusters	haar	 	noemen)
hebben.

Een	 korte	 zin	 (bv.	 “Als	 ik	 een	 probleem	 heb,	 denk	 ik	 aan	Moeder	Maria-Teresa”)	 of	 een	wat
langer	bericht	over	deze	bijzondere	relatie,	over	ervaringen,	over	een	genezing	op	voorspraak
van	 M.	 Maria-Teresa,	 …	 a.u.b.	 opsturen	 naar	 srmaryjoseph@carmeldcj.org	 (of	 naar	 ons
postadres)
met	de	opmerking	dat	het	 verhaal	gebruikt	 kan	worden	voor	de	website	 van	het	Moederhuis.
Ook	het	verhaal	 van	 iemand	uit	uw	kennissenkring	of	uw	 familie	 is	welkom.	Bedankt	voor	de
medewerking.

Facebook Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief
Bezinningshuis	Regina	Carmeli
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Uit	ons	jaarprogramma
In	 opdracht	 	 van	 de	 Nederlandse	 Bisschoppen	 zijn	 er	 (voorlopig)	 tot	 en	met	 31	mei	 géén
publieke	Kerkdiensten	in	onze	kapel	vanwege	de	coronacrisis.

Bezoekers	mogen	 buiten	 de	 kerkdiensten	 in	 de	 kapel	 komen,	 op	 1,5	meter	 afstand	 van
elkaar,	voor	persoonlijk	gebed	en/of	om	een	kaars	op	te	steken.

We	hopen	dat	na	Pinksteren	de	mensen	weer	aan	onze	vieringen	deel	mogen	nemen	en	dat
weer	activiteiten	in	het	bezinningshuis	kunnen	doorgaan.

Het	overzicht	hieronder	is	dus	onder	voorbehoud.

Programma:	Programma:	
	

Jaaroverzicht	2020
	

Omdat	alle	activiteiten	die	voor	de	maand	mei	in	het	bezinningshuis	gepland	waren	niet	kunnen
doorgaan,	is	hier	geen	“Maandoverzicht	Mei	2020”	te	vinden.

We	weten	ook	nog	niet	wanneer	het	programmaboekje	augustus	2020	 -	 juli	2021	 klaar	 zal
zijn.	Op	het	moment	is	alles	onzeker.	Wat	kunnen	we	erin	zetten	voor	het	najaar	2020?	Voor	het
voorjaar	2021?	Een	moeilijke	vraag!	Bid	a.u.b.	met	ons	mee	om	goede	beslissingen!

Besinnung	-	Einkehr	-	ExerzitienBesinnung	-	Einkehr	-	Exerzitien

Duitstalige	programma

Uit	de	reacties	op	Nieuwsbrief	4
Bedankt	voor	de	goede	Paaswensen,	de	vele	positieve	reacties	op	de	laatste	Nieuwsbrief
en	vooral	voor	jullie	gebed!	Hier	een	selectie:

Wat	een	inspirerende	nieuwsbrief.	Mijn	dank.	Ik	bid	elke	dag	zoveel	mogelijk.	Dat	helpt.	 Ik	bid
elke	 dag	 voor	 iedereen	 waarvoor	 niemand	 bidt	 en	 voor	 de	 zielen	 in	 het	 vagevuur	 en	 wel
speciaal	de	vergeten	zielen.	Ook	voor	iedereen	die	ziek	is	en	Gods	hulp	nodig	heeft.	Monique

Wat	 zal	 het	 vreemd	 zijn	 in	 uw	 bezinningshuis.	 Zo	 leeg	 en	 donker	 zoals	 u	 schrijft	 in	 uw
nieuwsbrief.	Het	lijkt	mij	een	treurige	aanblik.	Wellicht	in	deze	veertigdagentijd	wel	toepasselijk,
maar	laten	we	hopen	dat	het	daarna	weer	snel	licht	mag	worden.
Hopelijk	 zal	 deze	 crisis	 ons	 allen	 brengen	 tot	 een	 (meer)	 innerlijke	 verdieping	 daar	waar	OL
Heer	ons	naar	toe	wil	leiden.	Anneke

Graag	wil	ik	u	bedanken		voor	elke	nieuwsbrief,	ik	lees	hem	helemaal	en	die	van	Zr.	M.	Renata
zijn	heel	mooi.	Ik	was	ook	zeer	ontroerd	tijdens	de	reportage	van	onze	Paus,	en	het	gebed	voor
de	Geestelijke	Communie	heb	ik	nu	afgedrukt	en	kan	ik	het	bidden.	Elly

Het	is	inderdaad	een	moeilijke	tijd	waar	we	nu	in	leven.	We	zijn	dankbaar	voor	onze	H.	Vader	de
Paus,	die	zo	mooi	gepreekt	heeft	en	Kerk	en	de	wereld	gezegend	heeft.	Ton	en	Carla

Hartverwarmend	om	 in	de	Nieuwsbrief	 van	april	 2020,	 zoveel	 inspirerende	en	bemoedigende
woorden	 te	 mogen	 lezen.	 Inderdaad	 maken	 we	 een	 bijzondere	 (Vasten)tijd	 door.	 Hanny	 en
Huub

Ik	kom	even	langs	bij	u	om	u	een	Zalig	Paasfeest	te	wensen	en	we	bidden	met	u	mee	voor	alle
mensen	die	het	moeilijk	hebben	 in	deze	 tijd,	ook	voor	u	en	de	zusters	 in	het	 klooster.	 Ik	 zou
zeggen	tot	ziens	na	deze	roerige	tijd.	Karin

Zalig	Pasen.	Dank	voor	de	Nieuwsbrief.
Ik	kom	bij	u	vragen	om	gebed.	Op	Goede	Vrijdag	kreeg	ik	te	horen	dat	mijn	moeder	werd	getest
op	 het	 coronavirus	 wegens	 haar	 klachten,	 koorts	 en	 hoesten.	 Nu	 na	 4	 dagen	 hebben	 wij
eindelijk	de	uitslag,	en	die	is	positief.
Ik	heb	haar	vanmiddag	nog	telefonisch	gesproken.	De	koorts	blijkt	geweken,	maar	ik	maak	me
geen	 illusies.	Elk	 telefoongesprek	wat	 ik	nu	met	haar	heb	kan	het	 laatste	zijn	wat	 ik	van	haar
hoor.	Op	24	mei	hoopt	ze	95	te	worden…
Wilt	u	haar	meenemen	in	het	gebed?	André
PS	De	moeder	van	André	is	genezen!	

Meimaand	-	Mariamaand

Paus	Franciscus	 heeft	 op	 zaterdag	 25	 april	 2020	 een	 korte	 brief	 gepubliceerd	 om	 vooral	 in
deze	tijden	in	huiselijke	kring	de	Rozenkrans	te	bidden.

Beste	broeders	en	zusters,
De	maand	mei	 nadert,	waarin	 het	 volk	 van	God	 zijn	 liefde	en	 vere ring	 voor	 de	Maagd	Maria
uitdrukt.	Deze	maand	is	het	de	gewoonte	om	thuis	met	de	familie	de	rozen krans	te	bid den.	De
beper kingen	van	de	pandemie	hebben	ons	"ge dwon gen"	om	het	hui se lijke	aspect	tot	uitdruk king
te	brengen,	ook	vanuit	spi ri tu eel	oog punt.
Daarom	wil	ik	ie der een	uit no di gen	om	opnieuw	te	ontdekken	hoe	gewel dig	het	is	om	in	mei	thuis
de	rozen krans	te	bid den.	Je	kunt	dit	samen	of	voor	jezelf	doen;	houd	reke ning	met	beide	opties
en	 beslis	 wat	 beter	 is	 in	 uw	 omge ving.	 Er	 is	 in	 ieder	 geval	 een	 geheim	 hoe	 het	 moet:	 in
eenvoud.	En	het	is	ge mak ke lijk	om	goede	gebedssjablonen	te	vin den	die	u	kunt	volgen,	zelfs	op
in ter net.
Beste	broeders	en	zusters,	als	we	samen	met	het	hart	van	Maria,	onze	moeder,	naar	het	aange -
zicht	 van	Christus	 kijken,	 zal	 dit	 ons	 steeds	meer	 als	 een	 gees te lijk	 gezin	 verenigen	 en	 ons
helpen	deze	be proe ving	te	over win nen.	Ik	zal	voor	u	bid den,	vooral	voor	degenen	die	het	meest
lij den,	en	bid	alstublieft	voor	mij.	Ik	dank	u	en	zegen	u	uit	de	grond	van	mijn	hart.
Rome	in	Sint-Jan	van	Lateranen,	op	25	april	2020,	het	feest	van	St.	Marcus	de	Evan ge list

Gebed	ter	ere	van	Maria
O	Maria,	u	schijnt	altijd	op	onze	weg	als	een	teken	van	red ding	en	hoop.	
Wij	ver trouwen	op	u,	red ding	van	de	zieken,	
die	u	verenigd	hebt	onder	het	kruis	met	de	pijn	van	Jezus	
en	die	uw	geloof	stevig	hebt	bewaard.
U	weet	wat	we	nodig	hebben.	
We	zijn	er	zeker	van	dat	u	ervoor	zult	zorgen	dat	vreugde	en	blijd schap	
na	deze	tijd	van	be proe ving	te rug ke ren,	zoals	te	Kana	in	Galilea.
Help	ons,	moeder	van	god de lijke	liefde,	
om	ons	af	te	stemmen	op	de	wil	van	de	Vader	
en	te	doen	wat	Jezus	ons	wil	ver tellen,	
die	ons	lij den	heeft	doorstaan	en	onze	pijn	heeft	gele den	
om	ons	door	het	kruis	te	lei den	naar	de	vreugde	van	de	opstan ding.	Amen.

Onder	uw	bescher ming	nemen	wij	onze	toevlucht,	o	heilige	Moeder	van	God.
Wijs	onze	gebe den	niet	af	als	wij	in	nood	zijn	maar	verlos	ons	van	alle	gevaren,
Gij,	glorierijke	en	gezegende	Maagd.

Ja,	precies	daarom	gaat	het	bij	het	Paasgebeuren:	de	opge sta ne	te	ontdekken,	te	voelen	in	ons
dagelijks	 leven.	Ontdekken,	dat	Hij,	die	verrezen	is	 in	ons	leeft,	en	dood,	verdriet,	vertwijfeling
en	de	ontgoochelingen	en	de	wonden	van	ons	verleden	heeft	overwon nen.	Wel	een	uitdaging,
vooral	 in	 deze	 tijd	waar	 alles	 zo	 heel	 anders	 is	 dan	 anders.	De	 leerlingen	 die	weglopen	 van
Jeruzalem,	 de	 plaats	 waar	 ze	 iets	 verschrikkelijks	 hebben	 meegemaakt,	 waar	 hun	 hoop	 is
gestorven,	ze	herkenden	Jezus	niet,	die	met	hen	meeging.	Ze	klaagden	hem	hun	 leed	en	Hij
luis ter de.	Dan	gaf	Jezus	uitleg	en	ze	openden	hun	harten,	maar	merkten	niet	het	branden	en	de
bewe ging	die	Jezus’	woorden	in	hun	harten	legde.	Maar	door	het	luisteren	naar	de	woorden	van
Jezus	hielden	zij	niet	vast	aan	het	negatieve,	zij	konden	wegkijken	van	zichzelf	en	richtten	hun
zinnen	naar	Jezus.	En	aan	het	einde	van	het	eerste	stuk	van	de	weg	maakten	zij	in	hun	harten
plaats	voor	de	opgestane	Heer,	konden	ze	Hem	waarnemen	en	voelen,	Hij	werd	deel	van	hun
innerlijk.	En	met	vreug de	in	hun	hart	konden	ze	de	weg	terug	naar	Jeruzalem	snel	 lopen,	ook
als	die	weg	bergop	ging	en	het	donker	was	van	de	nacht	om	hen	heen.	Maar	nu	stoorde	geen
donker	en	geen	verdriet	meer	omdat	ze	nu	in	de	kracht	van	Jezus	liepen.	En	wat	is	dit	anders
dan	vervuld	zijn	van	Zijn	Geest,	die	 liefde	en	vreugde	is.	Ook	als	uiterlijk	hun	situatie	eigenlijk
hetzelfde	was	gebleven,	hun	leven	veranderde	omdat	hun	harten	veranderden.

En	dat	is	de	uitnodiging	in	deze	paastijd	op	weg	naar	Pinksteren:	een	goede	keuze	maken	ieder
ogenblik	opnieuw.	Zoals	de	Paus	zei:	“…wij	zijn	in	het	leven	allemaal	onderweg.	En	wij	worden
datgene	waarnaar	wij	op	weg	zijn.	Laat	ons	de	weg	naar	God	kiezen,	niet	die	van	het	ik.	De	weg
van	het	ja,	niet	die	van	het	ik.	Wij	zullen	ontdekken	dat	er	niets	onverwacht,	geen	klim	is,	geen
nacht,	die	we	met	Jezus	niet	kunnen	aanpakken.	De	Heilige	Maagd	Maria,	Moeder	van	de	Weg,
die	het	Woord	aanvaard	heeft	 en	 van	heel	 haar	 leven	een	 ja	maakte	aan	God,	 toont	 ons	de
weg.”
Mogen	ons	de	woorden	uit	de	Bijbel,	het	vaste	vertrouwen	in	de	tegenwoordigheid	van	God	in
onze	harten	en	de	moed	verder	te	gaan	in	vreugde	en	hoop,	ons	begeleiden	op	deze	weg.	Een
geestvolle	en	lichte	mei	ons	allen	toegewenst.

Zr.	M.	Renata

Uit	het	Moederhuis

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.

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.

https://www.facebook.com/Bezinningshuis-Regina-Carmeli-829492197168181/timeline/
https://www.facebook.com/Bezinningshuis-Regina-Carmeli-829492197168181/timeline/
http://www.reginacarmeli.info/
http://www.reginacarmeli.info/
http://www.reginacarmeli.info/jaaroverzicht
http://www.reginacarmeli.info/programm
https://bezinningshuis-regina-carmeli.email-provider.nl/web/qmjgfsvfzj/cclk9ge903
https://www.reginacarmeli.info/retraites
https://www.reginacarmeli.info/bezinningsdagen
https://www.reginacarmeli.info/bezinningsdag
https://www.reginacarmeli.info/bezinningsmiddag---avond
https://www.reginacarmeli.info/overige
https://www.reginacarmeli.info/open-kerk
https://www.reginacarmeli.info/groepen
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://bezinningshuis-regina-carmeli.email-provider.nl/unsubscribe/qmjgfsvfzj/cclk9ge903
https://bezinningshuis-regina-carmeli.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=qmjgfsvfzj&l=__________&m=__________
mailto:reginacarmelizrg@gmail.com
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://bezinningshuis-regina-carmeli.email-provider.nl/unsubscribe/qmjgfsvfzj/cclk9ge903
https://bezinningshuis-regina-carmeli.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=qmjgfsvfzj&l=__________&m=__________
mailto:reginacarmelizrg@gmail.com
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-qmjgfsvfzj-cclk9ge903

