
Beste	lezers,

Op	1	mei	vierden	wij	het	feest	van	de	H.	Jozef,	de	arbeider.	Sint	Jozef	is	heel
belangrijk	 in	 onze	Karmel	 van	het	Goddelijk	Hart	 van	 Jezus.	Al	 onze	huizen
staan	onder	zijn	bescherming.
Onze	stichteres,	de	zalige	Moeder	Maria-Teresa,	schreef	in	haar	autobiografie,
blz.	40:	Nu	leerde	ik	enigszins	kennen	wat	het	is	in	nood	en	armoede	te	leven;
want	hoewel	 ik	nog	kost	en	inwoning	had,	was	deze	armoede	erg	nijpend	en

vernederend;	maar	zij	werd	voor	mij	tot	grote	zegen,	want	zij	leidde	mij	tot	de	heilige	Jozef.	Het
woord	van	mijn	vader:	“Hoe	kan	je	tot	zo’n	vreemde	man	bidden”,	was	diep	in	mijn	hart	gedrukt
en	als	uit	een	zaadkorrel	ontsproot	daaruit	mijn	grote,	 innige,	vertrouwvolle	 liefde	tot	hem;	het
verbond	mij	met	 kinderlijke	 overgave	met	 dit	 trouwe	 vaderhart	 en	 duizenden	 keren	 heeft	 sint
Jozef	mij	zijn	vaderlijke	hulp	en	bescherming	bewezen.
Ik	ga	het	boek	 lezen	 “Ga	 tot	Jozef”,	het	verhaal	van	de	stille	heilige.	 Ik	wil	deze	heilige	beter
leren	kennen.	Op	1	mei	had	ik	onverwacht	bezoek	van	mijn	zus.	Na	de	feestelijke	H.	Mis	zei	ze:
“Sint	Jozef	wordt	mij	steeds	sympathieker.	Het	was	toch	ook	zo	dat,	toen	onze	vader	stervende
was	en	jij	hem	vroeg	of	hij	geen	angst	had,	hij	antwoordde	dat	hij	zijn	leven	lang	tot	Sint	Jozef
had	gebeden	en	dat	hij	erop	vertrouwde	dat	deze	Heilige	hem	nu	ook	niet	in	de	steek	zou	laten!”
Sint	Jozef	was	de	naampatroon	van	onze	vader,	papa	is	heel	rustig	gestorven.	Dat	is	nu	al	bijna
17	jaar	geleden.	Ik	denk	nog	vaak	aan	dit	gesprek	met	hem.

Wij	 zijn	 bezig	 met	 het	 programmaboekje	 augustus	 2019	 -	 juli	 2020.	 De	 voorstellen,
suggesties,	 nieuwe	 ideeën	die	we	mochten	ontvangen	 (zie	NB	2	en	3)	 zijn	 daarbij	 een	grote
hulp.	Maar	we	hebben	ook	veel	gebed	tot	de	H.	Geest	nodig	om	ons	programma	zo	te	kunnen
invullen	dat	steeds	meer	mensen	dichter	bij	Jezus	komen	en	zijn	onvoorwaardelijke	liefde	voor
ieder	persoonlijk	gaan	ontdekken.	Daarom	onze	vraag,	vooral	aan	onze	bidders	en	bidsters	van
de	maand:	neem	de	intenties	van	Regina	Carmeli	in	deze	meimaand	heel	bijzonder	mee	in	het
dagelijks	gebed!	Hartelijk	dank!

Vragen	 we	 in	 deze	meimaand,	 de	maand	 van	Maria,	 de	 Koningin	 van	 de	 vrede,	 om	 haar
voorspraak	 bij	 Jezus,	 haar	 Zoon.	 Alle	 communiteiten	 van	 de	 zusters	 karmelietessen	 van	 het
Goddelijk	Hart	van	Jezus	over	de	hele	wereld	bidden	elke	dag	om	vrede,	vooral	in	Venezuela,
Nicaragua,	 Kameroen	 en	 Nigeria.	 In	 deze	 landen	 leven	 onze	 zusters	 mee	 met	 de	 lijdende
mensen	 en	 helpen	 hen	 zo	 goed	 mogelijk	 met	 voedsel,	 kleding,	 medicijnen,	 …	 in	 hun	 zeer
moeilijke	situaties.

Een	gezegende	meimaand	toegewenst!

Met	hartelijke	groeten,	ook	namens	alle	medezusters,
zr.	M.	Gisela

16	-	19	mei	2019
Vaderretraite	in	stilte

De	 Retraite	 voor	 Vaders	 heeft	 als	 doel	 je	 geloof	 te
verdiepen	 en	 je	 relatie	 met	 God	 te	 versterken.	 Deze
retraite	is	in	volledige	stilte	vanaf	de	dagsluiting	op	de
donderdagavond	 tot	aan	de	 lunch	op	zondag.	Tijdens
de	retraite	worden	er	een	aantal	 inleidingen	geven	op
het	gebed.	Daarna	is	de	gelegenheid	om	in	stilte	deze
inleidingen	 te	 overwegen.Dagelijks	 vieren	 wij	 de	 H.

Mis,	bidden	we	samen	de	getijden	en	er	gelegenheid	gezamenlijk	de	rozenkrans	te	bidden.	Er	is
veel	 tijd	 voor	 aanbidding.	 Daarnaast	 is	 er	 ruimte	 voor	 rust	 en	 ontspanning,	 bijvoorbeeld	 het
maken	van	een	wandeling.	Lees	verder...

Meer	info	en	opgave

4	-	7	juli	2019
Kloosterwandeling
Wandelen	 door	 de	 heuvels	 en	 in	 de	 stad	 Sittard
(VERNIEUWD)
	
Aanvang:Bezinningshuis	Regina	Carmeli	10.30	uur
Terugreis:Bezinningshuis	Regina	Carmeli	15.00	uur
Wandeldagen:	donderdag,	vrijdag,	zaterdag	en	zondag
Afstanden:	in	vier	dagen	35	tot	40	km
Gids:	Gerda	Stougie

Meer	info	en	opgave

Organisatie:	De	Wandelmaat	-	stichting	pelgrimsgemeenschap

Zaterdag	13	juli	2019	(14.00	-	17.00	u)
Scapulierfeest

Feest	van	Onze	Lieve	Vrouw	van	de	Berg	Karmel

Meditatie	bij	het	feest	-	koffie	-	Scapulieroplegging	-	Vespers

Kosten:	€	5,00

Dienstag	16.	Juli	2019	(15.00	-	17.30	U)
Skapulierfest	

Unsere	Liebe	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)

Ga	tot	Jozef		-	Br.	René	Stockman

De	 evangelieverhalen	 zijn	 heel	 sober	 omtrent	 de	 figuur	 van
Jozef.	 Van	 hem	 is	 bovendien	 geen	 enkel	 woord	 bewaard
gebleven.	 En	 toch	 neemt	 hij	 in	 de	 loop	 der	 eeuwen	 een
belangrijke	plaats	in,	zowel	in	de	geschiedenis	van	de	kerk	als
in	het	leven	van	veel	gelovige	mensen.

Dit	 boek	 wil	 de	 figuur	 van	 de	 heilige	 Jozef	 meer	 voor	 het
voetlicht	 plaatsen.	 Het	 boek	 geeft	 van	 hem	 een	 duidelijker
beeld,	 vooral	 in	 zijn	 relatie	 met	 Jezus	 en	 Maria.	 Het	 is	 het
resultaat	 van	 een	 bezinning	 die	 biddend	 en	 zoekend	 is
ontstaan,	 mediterend	 met	 de	 heilige	 Jozef.	 Hij	 heeft	 de
hedendaagse	christen	veel	te	zeggen	door	zijn	voorbeeld.

De	heilige	Teresa	van	Avila	schreef	over	de	heilige	Jozef:	 “Ik
kan	me	niet	herinneren,	dat	ik	hem	ooit	iets	heb	gevraagd,	dat
hij	me	niet	heeft	gegeven.	Welk	beeld	zou	ik	laten	zien,	als	ik
alle	 genaden	 zou	 beschrijven,	 waarmee	 God	 me	 heeft

overladen,	alsook	de	gevaren	waarvan	Hij	me	heeft	bevrijd,	dank	zij	de	voorspraak	van	deze
grote	Heilige!
	
Aan	 andere	 Heiligen	 geeft	 de	 goede	 God	 slechts	 de	 genade	 om	 ons	 bij	 te	 staan	 in	 één	 of
andere	nood;	maar	ik	weet	bij	ondervinding,	dat	de	glorierijke	Heilige	Jozef	zijn	macht	gebruikt
voor	al	onze	noden.	Onze	Lieve	Heer	wil	ons	daardoor	te	kennen	geven,	dat	Hij	er	nog	behagen
in	schept,	zijn	wil	te	volbrengen	in	de	hemel	door	al	zijn	gebeden	te	verhoren,	net	zoals	Hij	hem
op	deze	vreemde	bodem	onderdanig	was,	omdat	Hij	in	hem	het	gezag	van	een	voedstervader
en	leermeester	erkende.

“Waarom	zoekt	ge	de	levende	bij	de	doden?	
Hij	is	niet	hier,	Hij	is	verrezen”	(Lc.	24,	5-6)
	
Deze	 zin	 uit	 het	 Lucasevangelie	 herhaalde	 de	 Paus	 dit	 jaar
met	 Pasen	 heel	 vaak,	 zoals	 een	 ostinato	 dat	 over	 het	 grote
feest	staat.	Hij	nodigde	ons	uit	om	erover	na	te	denken	waar
“dood”	in	ons	leven	te	vinden	is,	de	stenen	die	ons	in	het	graf
insluiten.	 Bij	 ver schil lende	 gelegenheden	 noemde	 hij	 stenen,
die	 onze	 hoop	 stuk	 laten	 gaan:	 dood,	 zonde,	 angst,
secularisme,	 teleurstellingen….	 Hij	 zei:	 “Steen	 voor	 steen
richten	 wij	 een	 monument	 van	 onte vre denheid	 op,	 een	 graf
van	de	hoop.	Als	wij	het	leven	beklagen,	maken	we	het	leven
afhankelijk	 van	 de	 klachten	 en	 geestelijk	 ziek.	 Een	 soort
psychologie	 sluipt	 binnen:	 alles	 eindigt	 daar,	 zonder	 hoop
eens	 weer	 levend	 eruit	 te	 komen.	 Maar	 er	 is	 de	 bran dende
vraag	 van	 Pasen:	 	 “Waarom	 zoekt	 ge	 de	 levende	 bij	 de
doden?”	De	Heer	leeft	niet	in	de	onverschillige	berusting.	Hij	is
verrezen,	Hij	 is	er	niet;	zoekt	niet	naar	Hem,	waar	 jullie	Hem

nooit	 zullen	 vinden;	Hij	 is	 niet	 de	God	 van	de	doden,	maar	 van	de	 levenden	 (vgl.	Mt	 22,32).
Begraven	we	 de	 hoop	 niet!”	 (Paus	 Franciscus	 20	 april	 2019)	Woorden	 die	me	 tot	 nadenken
stemden.	Was	 het	 Paasfeest	 echt	 een	 opstaan	 uit	 mijn	 ontevre den heden,	 mijn	 vastgeroeste
instellingen	en	patronen?	Heeft	zich	met	Pasen	iets	veranderd	in	mijn	leven?	Meer	leven,	meer
hoop,	 meer	 vreugde…?	 Of	 heb	 ik	 alleen	 weer	 een	 keer	 Pasen	 gevierd,	 zoals	 vele	 keren
tevoren,	zonder	dat	iets	is	veranderd?	Is	het	voor	mij	misschien	heel	gewoon	van	de	verrijzenis
te	horen,	omdat	 ik	het	al	zo	vaak	heb	gehoord?	Of	 is	het	voor	mij	 iets	bijzonders,	wat	echt	 in
mijn	leven	ingrijpt?	“De	verrijzenis	van	Christus	is	de	meest	overrompelende	gebeurtenis	van	de
mensheid.	Zij	getuigt	van	de	overwinning	van	Gods	liefde	over	de	zonde	en	de	dood	en	geeft
aan	onze	hoop	op	 leven	een	even	stevig	 fundament	als	een	 rots.	Wat	menselijk	 ondenkbaar
was,	 is	gebeurd:	 “Jezus	de	Nazoreeër	…	God	heeft	Hem	 ten	 leven	opgewekt	na	de	smarten
van	de	dood	te	heb ben	ontbonden	(Hand.	2,	22.24).”	 (Paus	Franciscus	22	april	2019)	Dit	 jaar
merkte	ik	meer	dan	andere	jaren,	dat	de	verrijzenis	de	grond	moet	zijn	van	al	mijn	houdingen,
instellingen	 tegenover	 het	 leven,	 de	 naaste	 en	 natuurlijk	 tegenover	 God.	 Als	 ik	 nog	 altijd
ontevreden	ben,	klachten	en	zeuren	een	grote	plaats	 in	mijn	woorden	 innemen	-	dan	 is	 in	mij
Pasen	 nog	 niet	 echt	 gebeurd,	 dan	 ben	 ik	 blijven	 staan	 op	 Goede	 Vrijdag	 zonder	 hoop	 en
toekomst.	Dan	is	Jezus	vergeefs	gestorven,	omdat	ik	in	het	graf	ben	blijven	zitten,	gevangen	in
negatieve	gevoelens,	vertwijfeling,	angst	en	gelatenheid…..	en	daar	voel	ik	alleen	dat	Jezus	is
opgestaan,	gegaan	naar	vreugde,	vrede	en	onbeperkt	leven.	Dan	moet	ook	ik	opstaan,	het	graf
achter	me	laten,	naar	de	verrezen	Heer	zoeken,	gelovend	dat	door	Hem	verlossing,	bevrijding
en	beleving	gebeurt.	Of	ben	ik	zoals	vele	leerlingen	toen	ook	waren:	ongelovig	dat	de	Heer	echt
is	verrezen?	Ja,	vragen	we	allen	onszelf	af:	Heeft	de	verrijzenis	echt	iets	met	mij,	met	mijn	leven
te	doen	of	blijft	het	een	levenloos	beeld?

“Met	de	oude	Sequentie	uit	 de	Paasliturgie	herhalen	wij	 deze	dagen:	 “Christus,	mijn	hoop,	 is
ver re zen!”.	En	in	Hem	zijn	ook	wij	verrezen,	door	de	overgang	van	de	dood	naar	het	leven,	van
de	slavernij	van	de	zonde	naar	de	vrijheid	van	de	liefde.	Laat	ons	dus	ontvankelijk	zijn	voor	de
troostvolle	 boodschap	 van	 Pasen,	 opdat	 zij	 ons	 zou	 omhullen	 met	 haar	 heerlijk	 licht	 dat	 de
duister nis	van	angst	en	droefheid	verdrijft.	De	verrezen	Jezus	gaat	naast	ons.	Hij	manifesteert
zich	aan	degenen	die	Hem	aanroepen	en	beminnen.	Vooreerst	 in	het	gebed,	maar	ook	 in	de
simpele	 vreugden	 die	 met	 geloof	 en	 dankbaarheid	 beleefd	 worden.	 Wij	 kunnen	 Hem	 ook
aanwezig	 voelen	 in	 momenten	 van	 gedeelde	 hartelijkheid,	 onthaal,	 vriendschap,	 het
beschouwen	van	de	natuur.”	(Paus	Franciscus	22	april	2019)
	
In	deze	zin	wens	ik	ons	allen	een	levensvolle	Paastijd.	Zr.	M.	Renata

Roepingenzondag	12	mei	2019

Op	 de	 vierde	 zondag	 van	 Pasen	 wordt	 in	 de	 Kerk	 extra
gebeden	 voor	 roepingen	 tot	 het	 priesterschap,	 het	 diaconaat
en	het	godgewijde	leven.	Ook	in	ons	bisdom	Roermond	wordt
gehoor	gegeven	aan	de	oproep	 van	paus	Franciscus	 tot	 het
bidden	 om	 roepingen.	 In	 de	 Sint-Christoffelkathedraal	 in
Roermond	is	vanaf	13.00	uur	Eucharistische	Aanbidding	en
om	 16.00	 uur	 zingen	 we	 de	 Vespers	 met	 bisschop	 Harrie
Smeets	 en	 studenten/docenten	 van	 het	 Grootseminarie
Rolduc.
Na	 de	 vespers	 zijn	 alle	 aanwezigen	 uitgenodigd	 voor	 een
kopje	koffie/thee	in	de	pandtuin	van	de	kathedraal.

De	Eucharistische	Aanbidding	wordt	geleid	door	verschillende
religieuze	gemeenschappen	met	gebed	en/of	muziek.
13.00	uur	Dienaressen	van	de	Heer	en	de	Maagd	van
Matará	(Blauwe	Zusters)	uit	Brunssum
13.45	uur	Liefdezusters	van	het	Kostbaar	Bloed	uit
Windraak
14.30	uur	Zusters	Karmelietessen	van	het	Goddelijk	Hart
van	Jezus	uit	Sittard
15.15	uur	Zusters	Birgittinessen	uit	Weert

Van	harte	nodigen	wij	iedereen	uit	om	zich	hierbij	aan	te	sluiten.
	
Het	bisdom	kent	een	actief	gebedsapostolaat	voor	roepingen	waar	meer	dan	1.500	biddende
mensen	 lid	 van	 zijn.	 Zij	 bidden	 voor	 bijzondere	 roepingen	 en	 krijgen	 vier	 keer	 per	 jaar	 het
contactblad	'Zorg	voor	roepingen'.	Wilt	u	lid	worden	van	dit	gebedsapostolaat	en	wilt	u	graag	dit
contactblad	ontvangen?
Neem	dan	contact	op:	0475	38	68	92	of	m.rademaker@bisdom-roermond.nl

Uit	de	boodschap	van	paus	Franciscus:
“Dierbaren,	het	is	niet	altijd	gemakkelijk	de	eigen	roeping	te	onderscheiden	en	het	leven	op	een
juiste	wijze	richting	te	geven.	Daarom	is	er	van	de	kant	van	heel	de	Kerk	-	priesters,	religieuzen,
pastorale	zorgverleners,	opvoeders	-	een	vernieuwde	inzet	nodig,	om	voor	met	name	jongeren
gelegenheden	te	creëren	om	te	kunnen	luisteren	en	onderscheiden.	Er	is	een	jongerenpastoraal
en	 roepingenpastoraal	 nodig	 die	 de	 ontdekking	 van	 Gods	 plan	 vooral	 door	 het	 gebed,	 de
overdenking	 van	 Gods	 Woord,	 de	 Eucharistische	 Aanbidding	 en	 de	 geestelijke	 begeleiding
helpen.”
	

Heer	onze	God,
U	roept	elk	mens	tot	een	leven	van	heiligheid	en	geluk
en	nodigt	ons	uit	uw	stem	te	verstaan	en	U	te	volgen.
Dat	is	niet	eenvoudig	in	de	wereld	waarin	wij	leven.

Veel	weerhoudt	ons	ervan	aan	uw	roepstem	gehoor	te	geven.
Daarom	bidden	wij:	schenk	uw	Geest	van	wijsheid	aan	jonge	mensen

die	U	wel	zouden	willen	volgen,
maar	te	midden	van	de	vele	mogelijkheden	die	het	leven	biedt,

geen	keuze	durven	maken	en	alle	opties	open	houden.
Help	hen	hun	hart	te	openen	voor	U	en	zich	aan	U	toe	te	vertrouwen.
Roep	velen	van	hen	tot	een	leven	als	priester,	diaken	of	religieus,
en	laat	hen	ervaren	dat	zij	alleen	zó	hun	geluk	kunnen	vinden,	in	U.

Wij	vragen	het	U	op	voorspraak	van	Maria,
die	ervoor	gekozen	heeft	uw	stem	te	gehoorzamen,

door	Christus,	onze	Heer.	Amen.
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