
Beste	lezers,

Vastentijd,	 Veertigdagentijd,	 …	 éen	 van	 de	 sterke	 tijden	 in	 het
kerkelijk	 jaar.	 	We	bezinnen	ons	over	wat	het	voor	ons	betekent	om
christen	te	zijn.	Het	doel	is	dat	we	ons	hart	op	Christus	richten	door
gebed,	 vasten,	 bekering,	 naastenliefde.	 Als	 kloostergemeenschap
komen	 we	 in	 de	 week	 voor	 Aswoensdag	 samen	 om	met	 elkaar	 te
bespreken	hoe	we	dat	gaan	doen.	Dat	 is	 voor	ons	een	goede	 start

om	de	Veertigdagentijd	bewust	in	te	gaan.

Op	8	maart	waren	de	KISI-Kids	bij	ons	te	gast	met	de	musical	“Spector	–	het	beste
zit	van	binnen”.	(https://www.kisi.org/nl/)	Een	echte	feestmiddag	voor	de	zusters	en
de	gezinnen!	Deze	kinderen	stralen	de	vreugde	van	het	geloof	uit.	Hun	boodschap
nemen	we	mee	in	de	Veertigdagentijd,	b.v.

Want	het	beste	van	het	beste	zit	van	binnen:	
je	hart	en	je	talenten,	je	aandacht	en	je	lach!	

Je	hebt	ze	altijd	ter	beschikking	voor	een	ander,	elke	dag.	
Je	moet	vallen	om	op	te	staan,	diep	door	het	stof	om	je	te	richten.

Dwars	door	het	duister	gaan,	de	nacht	verdragen	tot	de	dag	gaat	lichten.
Loslaten	om	je	kans	te	grijpen,	falen	en	dan	vergeving	krijgen.

–	o	geheim,	o	gelukkige	schuld!

Op	 vrijdag	 20	 en	 zaterdag	 21	 maart	 vindt	 in	 de
katholieke	 kerk	 wereldwijd	 de	 zevende	 editie	 plaats
van	 de	 gebedsactie	 ’24	 uur	 voor	 de	 Heer’.	 Van
harte	 welkom	 in	 onze	 kapel	 om	 ‘extra	 aandacht	 aan
God’	 te	 geven	 door	 een	 korte	 of	 langere	 tijd	 stil	 te
worden,	 te	 bidden,	 aan	 te	 sluiten	 bij	 de	 vieringen	 en
de	 gebedstijden	 van	 de	 zusters,	 de	 Heer	 in	 het
uitgestelde	 Allerheiligste	 te	 aanbidden,	 met	 een
priester	te	spreken,	zich	te	laten	zegenen,	te	biechten,
…	(programma).
Inschrijven	voor	de	aanbiddingstijden	kan	van	tevoren
in	de	kapel	of	per	email.
Er	is	gelegenheid	om	te	overnachten	voor	mensen	die
dat	wensen.

Als	 ik	 nu	 door	 onze	 tuin	 loop,	 zie	 ik	 overal	 het
resultaat	van	de	werkzaamheden	van	de	bosarbeiders,	die	2	weken	lang	druk	bezig
geweest	 zijn:	 gesnoeide	 bomen,	 kale	 plekken	waar	 zieke	 bomen	 stonden,	 nieuwe
planten,	 die	 nog	 moeten	 groeien,	 …	 Een	 uitnodiging	 voor	 mij	 om	 me	 te	 laten
bewerken	door	God,	de	hemelse	tuinman,	die	heel	goed	weet,	wat	Hij	moet	snoeien,
besproeien,	 bemesten,	…	 om	me	 dichter	 bij	 Hem	 te	 brengen	 en	 zo	 de	weg	 naar
Pasen	te	beleven	als	een	weg	naar	nieuw	leven	met	Jezus.
	

Een	vruchtbare,	gezegende	Vastentijd!

In	gebed	met	allen	verbonden,	met	hartelijke	groeten,	
ook	namens	alle	medezusters,
zr.	M.	Gisela

Woensdagen	in	de	vastentijd	2020
Bezinningsavonden
4	maart,	11	maart,	18	maart,	25	maart,	1	april
(19.30	–	21.30	uur)

Nu	gingen	hun	beiden	de	ogen	open	…	(Gen	3,7)
Voorbereiding	op	Pasen	rond	het	evangelie	van	de
zondag

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

Kosten:	€	5,00	per	avond

MEER	INFORMATIE

Zaterdag	21	maart	2020	(10	-	17
uur)
Bezinningsdag
in	stilte

“Maria,	de	ster	van	de	Hoop”
ontleend	aan	de	encycliek	van	paus
Benedictus	XVI	over	de
Hoop

Inleider:	 Mgr.	 Joris	 Schröder,	 Den
Bosch

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

MEER	INFORMATIE

Vrijdag	20	en	zaterdag	21	maart	2020

24	uur	voor	de	Heer

De	kapel	is	open	voor	iedereen:
stil	 gebed	 -	 in	 de	 H.	 Schrift	 lezen	 -	 de	 Heer	 in	 het	 uitgestelde
Allerheiligste	aanbidden	-	met	een	priester	praten	-	biechten	-	zich
laten	 zegenen	 -	 zich	 aansluiten	 bij	 het	 getijdengebed	 en/of	 de
vieringen	van	de	zusters

PROGRAMMA
	

Woensdag	1	april	2020	(14.00	-	16.30	uur)
Lezing	Kerk	in	Nood

Lezing	over	Islam:	bedreiging	of	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	INFORMATIE

3	-	5	april	2020
Vrijdag	3	april	16.30	uur	t/m	zondag	5	april	14.30	uur

Maria	Mater	Retraite	2020
Voor	alle	vrouwen	met	een	Mariaal	hart

Ik	ben	gekomen,	opdat	zij	leven	zouden	bezitten
en	wel	in	overvloed.	(Joh.	10,	10)
De	mens	is	door	God	geschapen	voor	het	geluk	en	de
volmaaktheid.	 We	 verlangen	 naar	 groei	 en
ontwikkeling,	geestelijk	gezien,	zoals	ook	ons	 lichaam
van	 nature	 groeit	 naar	 een	 volheid,	 een

volwassenheid.	Met	name	het	hart,	het	innerlijk	van	de	mens,	is	gemaakt	om	naar
een	volheid	te	groeien,	intellectueel	en	moreel.
Wij	leven	in	een	tijd	en	omgeving	waar,	materieel	gezien,	een	grote	overvloed	is.	Er
bestaat	mogelijk	 geen	 andere	 tijd,	 waarin	 zoveel	mensen	 in	 zo’n	 grote	materiele
rijkdom	kunnen	leven	als	nu	in	onze	streken.	Tegelijk	is	er	veel	geestelijke	armoede
en	ervaren	velen	dat	ook	zo.
Christus	zegt:	“Aan	wie	heeft,	zal	gegeven	worden,	en	wel	 in	overvloed;	maar	wie
niet	heeft,	hem	zal	nog	ontnomen	worden,	zelfs	wat	hij	heeft.”	Wat	bedoeld	 Jezus
met	deze	voor	ons	op	het	eerste	oog	mysterieuze,	tegenstrijdige	en	misschien	zelfs
onrechtvaardige	woorden?	In	deze	retraite	gaan	we	op	zoek	naar	een	antwoord	op
deze	vraag.	We	gaan	op	zoek	naar	de	volheid	die	Christus	voor	ons	in	petto,	d.w.z.
in	 zijn	hart,	heeft.	Uitgaande	van	onze	eigen	armoede	openen	we	onszelf	voor	de
bronnen	waar	deze	volheid	te	vinden	is	en	ook	hoe	we	die	kunnen	bereiken,	in	stand
houden	én	delen	met	anderen,	om	daarna	gevuld	weer	uit	te	gaan	naar	degenen	die
ons	dierbaar	zijn	…	of	misschien	ook	(nog)	niet.

Inleider	Retraite:	Kapelaan	Simons	pr.

Kosten:	100	euro	excl.		/	108	euro	incl.	beddengoed	en	2	handdoeken

N.B.:	De	prijs	mag	geen	belemmering	zijn	om	deel	te	nemen	(hierover	even	contact
opnemen).

MEER	INFO	&	OPGAVE

8	-	12	april	2020
Retraite

Het	Paastriduüm	meevieren
(Witte	Donderdag,	Goede	Vrijdag,	Stille	Zaterdag,
Paasnacht)

Begin:	Woensdag,	17.00	uur	-	Sluiting:	Zondag,	10.00
uur

Kosten:	€	210,00	(+	evt.	€	6,00	voor	beddengoed	en/of	€	2,00	voor	handdoeken)

MEER	INFORMATIE

Maandag	27	april	2020	(10	-	17	uur)
Bezinningsdag

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

Inleider:	Pater	Ambrosius	Bantle,	ORC	Schondorf

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

27	-	30	april	2020
Retraite	in	stilte

"JEZUS,	ik	vertrouw	op	U!"
De	boodschap	van	Gods	barmhartigheid	aan	Zr.	Faustina

Inleider:	Pater	Ambrosius	Bantle,	ORC	Schondorf

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

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

MEER	INFORMATIE

ALS	GOD	RENOVEERT
	

De	Conferentie	van	24	en	25	maart	“De	missionaire	parochie	-	Als
God	renoveert”	in	Oudenbosch	is	volgeboekt	(1000	bezoekers!).	De
organisatie	 van	 de	 conferentie	 vraagt	 om	 mensen	 die	 de
conferentie	vanuit	thuis	willen	ondersteunen	met	hun	gebed.

Het	 boek	 van	 James	 Mallon	 (5e	 druk!	 Wereldwijd	 hét
standaardwerk	in	geloofsopbouw)	is	bij	ons	te	koop.	James	Mallon
heeft	 een	 aanpak	 ontwikkeld	 door	 middel	 van	 herkenbare,

humoristische	en	eerlijke	verhalen	die	je	aan	het	denken	en	dromen	zetten	over	de
eigen	geloofsgemeenschap.	Nooit	eerder	was	er	zo’n	urgentie	voor	kerken	om	na	te
denken	 over	 de	 toekomst	 en	 te	 investeren	 in	 geloofsopbouw.	 Alpha	 Centrum
Nederland	 en	 Parochie	 Spiritualiteit	 juichen	 dit	 boek	 toe	 als	 hét	 modelboek	 voor
geloofsopbouw.	Voor	iedere	geloofsgemeenschap	die	wil	investeren	in	de	toekomst,
voor	iedere	kerk	die	een	toekomst	met	Christus	voor	zich	ziet,	voor	iedere	christen
om	geloof	en	kerk	te	verinnerlijken.

Sta	 op	 en	 wees	 niet
bang
“Het	Evangelie	van	deze	tweede	zondag
in	de	Vasten	(Mt	17,	1-9)	presenteert	ons
het	 verhaal	 van	 de	 Transfiguratie	 van
Jezus.	 Jezus	 neemt	 Petrus,	 Jakobus	 en
Johannes	 met	 zich	 mee	 en	 bestijgt	 een
berg,	 symbool	 van	 Gods	 nabijheid,	 om
hen	 ontvankelijk	 te	 maken	 voor	 een
dieper	 begrip	 van	het	mysterie	 van	Zijn
Persoon,	 die	 zal	 moeten	 lijden,	 sterven
en	 daarna	 verrijzen.	 Jezus	 was	 namelijk
gaan	spreken	over	het	lijden,	de	dood	en
de	verrijzenis	die	Hem	te	wachten	staan,
maar	 zij	 konden	 dat	 vooruitzicht	 niet
aannemen.	Daarom,	aangekomen	op	de
top	 van	 de	 berg,	 dompelt	 Jezus	 zich	 onder	 in	 gebed	 en	 verandert	 voor	 de	 drie
leerlingen	van	gedaante:	“zijn	gelaat”	–	zegt	het	Evangelie	–	“begon	te	stralen	als
de	zon	en	zijn	kleed	werd	glanzend	als	het	licht”	(Mt	17,	2).

Wilt	u	dit	gezin
in	Venezuela	helpen?

Mevrouw	 Epiayu	 is	 de
moeder	 van	 drie
meisjes	 (9,	 7	 en	5	 jaar)
en	 een	 14	 maanden
oude	 jongen.	 Haar	man
verliet	 haar	 toen	 ze
zwanger	 was	 van	 de
jongste.	 Het	 is	 een
inheems	 gezin	 dat	 in
extreme	 armoede	 leeft.
Toen	 we	 het	 gezin
ontmoetten,	 waren	 de
meisjes	 ondervoed
omdat	 ze	 alleen	 rijst
aten;	de	meisjes	gingen
niet	 naar	 school.	 Het
huis	 waarin	 ze	 woonden	 is	 een	 vierwandige	 tinnen	 hut	 in	 een	 omgeving	 van
armoede.	De	hut	had	alleen	een	tafel	zonder	matras	waarop	de	meisjes	sliepen,	en
een	tweepitsfornuis,	waarvan	slechts	één	brander	werkte.

We	 begonnen	 het	 gezin	 voornamelijk	 te	 helpen	 met
eten	en	ze	kregen	een	paar	bedden	voor	de	meisjes.
De	 meisjes	 gaan	 momenteel	 naar	 school	 en	 hebben
hun	gewicht	verbeterd.
Ze	 woonden	 vroeger	 voor	 een	 stortplaats.	 Vuilnis
wordt	 daar	 altijd	 verbrand,	 veel	 mensen	 koken	 met
hout.	De	rook	beïnvloedt	de	gezondheid	van	kinderen
die	 steeds	weer	 ziek	worden.	Vooral	 het	 jongste	 kind
leed	 hieraan,	 en	 we	 moesten	 het	 naar	 het	 klooster
brengen	om	het	medisch	te	behandelen.	Eigenlijk	had
het	naar	het	ziekenhuis	moeten	gaan,	maar	omdat	de
situatie	 in	de	ziekenhuizen	erg	moeilijk	en	niet	steriel
is,	 hebben	 we	 besloten	 om	 de	 kleine	 (met	 familie)
naar	 het	 klooster	 te	 brengen.	 Een	 van	 onze	 zusters,
die	verpleegster	is,	was	daar	verantwoordelijk	voor	de
behandeling.	 Gelukkig	 verbeterde	 de

levensbedreigende	toestand	van	het	kind.	Omdat	het	echter	een	chronische	ziekte
heeft,	heeft	de	arts	ons	geadviseerd	om	de	jongen	weg	te	nemen	van	deze	plaats
van	armoede,	omdat	terugval	zeer	gevaarlijk	zou	zijn	voor	de	jongen.	We	zouden	dit
graag	willen	doen,	maar	we	kunnen	het	gezin	niet	permanent	opnemen.
Om	deze	reden	vragen	wij	om	uw	genereuze	hulp	voor	deze	inheemse	familie,	die
niemand	anders	dan	ons	heeft	die	ze	ondersteunen.	Met	uw	hulp	hopen	we	dat	de
moeder	een	 fatsoenlijk	huis	 voor	 zichzelf	 en	haar	 kinderen	kan	kopen	 in	de	buurt
van	 de	 school	 waar	 de	meisjes	 naar	 school	 gaan.	 Alleen	 op	 deze	manier	 kan	 de
levenssituatie	van	dit	gezin	ten	goede	veranderen.	Niet	alleen	zouden	de	kwaliteit
van	 leven	en	de	gezondheid	van	het	gezin	verbeteren.	Naar	 school	gaan	 zou	ook
veel	 eenvoudiger	 zijn.	Op	dit	moment	moeten	de	meisjes	 ongeveer	 anderhalf	 uur
naar	 school	 lopen,	 wat	 voor	 hen	 vaak	 bijna	 onmogelijk	 is,	 omdat	 ze	 ook	 door	 de
moeder	moeten	worden	begeleid.

Het	 huis	 kost	 $	 4.500.	 Dus	 starten	 we	 een
donatiefonds	en	wenden	we	ons	 tot	u	om	dit
gezin	 te	 helpen	 aan	 een	 goed	 huis	 en	 een
nieuw	leven.	Elke	kleine	donatie	telt.	Heel	erg
bedankt.	Moge	God	je	vrijgevigheid	zegenen.
Zr.	Maria	de	Jezus,	Carmel	D.C.J.	Venezuela

Een	gift	voor	het	gezin	Epiayu	in
Venezuela

kan	overgemaakt	worden	naar	het
rekeningnummer:

NL80	ABNA	0826	0393	83
op	naam	van	de	zusters	Karmelietessen.

Graag	met	de	vermelding	erbij	dat	het	geld
voor	het	gezin	Epiayu	in	Venezuela

bestemd	is.

Facebook Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief
Bezinningshuis	Regina	Carmeli
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Uit	ons	jaarprogramma

Programma:	
	

Jaaroverzicht	2020 Maandoverzicht	maart

Besinnung	-	Einkehr	-	Exerzitien

Duitstalige	programma

Door	 dit	 wonderbaar	 gebeuren	 van	 de	 Transfiguratie	 worden	 de	 drie	 leerlingen
geroepen	om	in	Jezus	de	Zoon	van	God	te	herkennen,	die	straalt	van	heerlijkheid.”
Zo	 begon	 de	 Paus	 zijn	 toespraak	 tijdens	 het	 middaggebed	 op	 8	 maart.	 Is	 het
eigenlijk	niet	wonderlijk	dat	de	Kerk	ons	in	de	vastentijd	dit	Evangelie	aanreikt?	We
hebben	 toch	 in	 augustus	 een	 eigen	 feest	 voor	 dit	 gebeuren	 op	 de	 berg	 Tabor?
Waarom	is	dat	zo	belangrijk	op	de	weg	naar	Pasen	toe?

De	 Paus	 zei	 dat	 Jezus	 de	 drie	 leerlingen	 wilde	 voorbereiden	 op	 zijn	 eigen	 lijden,
sterven	 en	 opstaan	 doordat	 zij	 mochten	 deelnemen	 aan	 zijn	 heerlijkheid	 die	 Hij
tijdens	 het	 gebed	 mocht	 ervaren.	 De	 leerlingen	 hebben	 zeker	 niet	 helemaal
begrepen	wat	er	gebeurde	en	waarschijnlijk	hadden	ze	er	ook	geen	verklaring	voor.
Maar	ze	konden	iets	horen,	wat	voor	hen	heel	belangrijk	was:	“Dit	is	mijn	Zoon,	de
Welbeminde	 ...	 luistert	 naar	 Hem”	 (Mt	 17,	 5).	 Het	 eerste	 wat	 Jezus	 hun	 zei	 was:
“Staat	op	en	weest	niet	bang”	(Mt.	17,	7).	Jezus	voelde,	dat	ze	niet	zo	erg	veel	van
dat	wat	gebeurde	begrepen,	ja	dat	ze	bang	waren	omdat	dit	alles	hun	verstand	en
eigen	 denken	 oversteeg.	 Het	 tweede	 wat	 hij	 hun	 zij	 was	 dan	 ook	 om	 over	 de
opdracht	te	zwijgen	omdat	die	niet	te	vatten	was	met	onze	armzalige	woorden	die
weinig	mogelijkheden	hebben	om	hemelse	dingen	uit	te	drukken.

Maar	wat	zegt	ons	dit	verhaal	voor	ons	eigen	leven	in	deze	vastentijd?	Wat	betekent
het	voor	ons	om	naar	Jezus	te	luisteren?	Het	eerste	is	zeker	dat	we	serieus	nemen,
wat	Jezus	door	de	Bijbel	zegt:	“Keert	om”	en	“Wie	mijn	geboden	onderhoudt,	die	hij
heeft	ontvangen,	hij	 is	het	die	Mij	liefheeft	...”	(Joh	14,21)	Iedere	dag	krijgen	we	in
de	 liturgie	 aangereikt	 welke	 geboden	 ons	 de	 Heer	 heeft	 gegeven,	 bij	 voorbeeld:
“Weest	 barmhartig,	 zoals	 uw	 Vader	 barmhartig	 is.	 Oordeelt	 niet,	 dan	 zult	 ge	 niet
geoordeeld	worden;	veroordeelt	niet,	dat	zult	ge	niet	veroordeeld	worden;	spreekt
vrij	en	ge	zult	vrijgesproken	worden.	Geeft,	en	u	zal	gegeven	worden;	een	goede,
gestampte,	 geschudde	 en	 overlopende	 maat	 zal	 men	 u	 in	 de	 schoot	 storten.	 De
maat	die	gij	gebruikt,	zal	men	ook	voor	u	gebruiken.'”	(Lc	6,36-38)	

Iedereen	van	ons	moet	 zich	 zelf	bevragen:	Doe	 ik	dat,	 luister	 ik	naar	de	geboden
van	Jezus?	Geef	ik	de	volgende	zin	van	Jezus	invulling:	“Wie	mijn	volgeling	wil	zijn,
moet	Mij	volgen	door	zichzelf	te	verloochenen	en	elke	dag	opnieuw	zijn	kruis	op	te
nemen.”?		(Lc	9,23)	door	mijn	dagelijks	denken	en	doen?	Betekent	mijn	kruis	op	mij
te	nemen	niet	ook,	mijn	zondigheid	te	zien,	het	erbarmen	van	God	aan	te	roepen,
om	het	te	kunnen	veranderen	en	uit	mijn	zonden	te	stappen?	Op	te	staan	uit	mijn:
“Ik	ben	een	zondige	mens	en	er	is	niets	aan	te	doen,	zonde	hoort	bij	mijn	leven	…”
en	de	barmhartigheid	Gods	aan	te	nemen?	Is	het	niet	dat	wat	ons	de	Kerk	met	dit
Evangelie	wil	zeggen:	“Sta	op,	vrees	niet	 jezelf	als	zondig	te	zien,	omdat	ook	voor
jou	 opstaan	 wacht,	 nadat	 je	 aan	 de	 zonde	 bent	 gestorven.	 “Ik	 ben	 er	 zelfs	 van
overtuigd,	dat	het	 lijden	van	deze	tijd	niet	opweegt	tegen	de	heerlijkheid	waarvan
ons	de	openbaring	 te	wachten	staat.”	 (Rom	8,18)	Zo	 laten	we	deze	vastentijd	als
heilige	tijd	gebruiken	om	minder	of	helemaal	niet	te	zondigen,	dat	we	al	hier	en	nu
in	 onze	 harten	 de	 verrijzenis	 van	 Jezus,	 de	 Liefde,	 en	 zijn	 heerlijkheid	 kunnen
ervaren.	Een	genadevolle	tijd	wens	ik	ons	allen	toe.
Zr.	M.	Renata

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.

https://www.kisi.org/nl/
https://54046b22-054c-45c0-976b-bdd1dd3dbdbd.filesusr.com/ugd/73304a_b67ad4e8608348c48c7aa23ffe8ea1b3.pdf
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