
Beste	lezers,

Wij	 zijn	 in	 het	mooiste	 seizoen	 van	het	 jaar,	 de	 lente.	 In	 ons	bezinningshuis
Regina	Carmeli	komen	in	deze	tijd	zeer	verschillende	gasten:	retraitegroepen,
pelgrims,	Pieterpad-lopers,	mensen	die	van	anderen	gehoord	hebben	dat	het
goed	zou	zijn	om	enkele	dagen	naar	Sittard	te	gaan,	…	Allen	zijn	op	zoek	naar
…	Sommigen	weten	(nog)	niet,	dat	God	ze	al	gevonden	heeft.

Uit	enkele	mails	van	onze	gasten:
Jeannette:	 “Graag	 zou	 ik	 een	 week	 in	 retraite	 willen	 bij	 u.	 Ik	 loop	 vast	 in	 deze	 drukke
maatschappij	en	heb	behoefte	aan	bezinning,	rust	en	contact	met	onze	Lieve	Heer.”
Nadat	 ze	 vertrokken	 was:	 “Dank	 u	 dat	 ik	 mocht	 meebidden	 met	 u	 	 en	 uw	 zusters	 in	 het
Oratorium,	ik	vond	het	prachtig	en	ontroerend.	Ik	heb	van	alles	genoten,	maar	bovenal:	ik	heb
Onze	Lieve	Heer	weer	mogen	ervaren,	Hij	 is	heel	 lang	niet	 in	zicht	geweest	bij	mij,	 ik	was	 ‘te
druk’,	maar	ik	heb	nu	geleerd:	eerst	OLH,	en	dan	pas	de	rest…”

Sandra:	“Op	2	juni	aanstaande	zal	ik	met	de	pelgrimszegen	vertrekken	voor	mijn	voetreis	naar
Rome.	 Ik	zou	het	ontzettend	mooi	vinden	om	gast	 te	mogen	zijn	 in	het	heilig	hart	klooster	en
samen	met	u	te	mogen	bidden.	Is	er	wellicht	een	plekje	bij	jullie	voor	de	nacht	van	6	op	7	juni?
Mocht	 dit	 het	 geval	 zijn	 dan	 hoor	 ik	 graag	 wat	 mijn	 beste	 aankomsttijd	 is	 in	 relatie	 tot	 uw
bezinnings-	en	bidtijden.”

In	de	afgelopen	weken	hadden	we	meer	dan	anders	gasten,	die	ons	lieten	weten	dat	hun	hier
zijn	 een	 geschenk	 voor	 ze	 was.	 Zulke	 ontmoetingen	 stemmen	 mij	 tot	 dankbaarheid.	 God
danken	dat	in	ons	huis	mensen	de	mogelijkheid	hebben	om	rust	te	vinden,	dichter	bij	Hem,	bij
Jezus,	bij	Maria,	te	komen.	De	gasten	genieten	van	het	lekkere	eten	van	zr.	Milica,	zijn	graag	in
hun	kamer,	hebben	geen	extra	wensen.	Wij	proberen	een	luisterend	oor	te	zijn,	we	nodigen	ze
uit	om	met	ons	mee	te	bidden,	in	de	kapel	te	gaan	zitten,	door	de	tuin	te	lopen,	...

Wij	bidden	elke	morgen	de	Litanie	van	het	Heilig	Hart	voor
allen	die	om	ons	gebed	gevraagd	hebben	en	voor	allen	die
ons	gebed	nodig	hebben.

Hier	enkele	aanroepingen:
Hart	van	Jezus,	de	Zoon	van	de	eeuwige	Vader,	ontferm	U
over	ons.
Hart	van	Jezus,	vol	goedheid	en	liefde,	ontferm	U	over	ons.
Hart	van	Jezus,	mild	voor	allen	die	U	aanroepen,	ontferm	U
over	ons.
Hart	van	Jezus,	bron	van	leven	en	van	heiligheid,	ontferm	U
over	ons.
Hart	van	Jezus,	ons	leven	en	onze	verrijzenis,	ontferm	U	over
ons.

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

Vrijdag	28	juni	2019:	Hoogfeest	van	het	Heilig	Hart

Donderdag	27	juni,	11	juli	(10.30	–	12.30	uur)
OPEN	KERK	in	de	St.	Michielskerk	aan	de	Markt

Een	kaars	aansteken	-	muziek	horen	-	tot	rust	komen	-	vergeving	ontvangen	-
vragen	stellen	-	zich	laten	zegenen	-	intenties	opschrijven	-	een	Bijbelcitaat
ontvangen	-	er	eenvoudig	zijn,	er	zijn	voor	God
	

4	-	7	juli	2019
Donderdag	4	(10.30	u)	-	zondag	7	juli	2019	(15.00	u)
	
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	&	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	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)

23	-	27	oktober	2019
Retraite	in	stilte

Thema	nog	niet	bekend

Inleider:	Pater	Johan	Debeer,	Den	Haag

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

Kosten:	 €	 241,00	 (+	 evt.	 €	 6,00	 voor	 beddengoed
en/of	€	2,00	voor	handdoeken)

21.	-	28.	November	2019
Exerzitien	in	Stille

Stille	und	Schweigen	+	Hören	auf	Gottes	Wort	und	die
Not	der	Welt
Exerzitien	als	Wüstenperiode	und	Begegnung	mit	dem
eigenen	Ich

Leitung:	Pater	Peter	Mertes,	SVD	Steyl

Beginn:	Donnerstag,	17.00	Uhr	-	Ende:	Donnerstag,	10.30	Uhr

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

vespers	v.	O.L.	Vrouw	v.d.	Berg	Karmel

Maria,	MOEDER	van	de	Karmel,	aan	u	vandaag	een	blije	groet,
omdat	u	ons	op	vele	wegen	geleid,	bewaard	hebt	en	behoed.
Als	teken	van	uw	zorg	en	trouw	schenkt	g'ons	uw	kleed,	o	lieve	Vrouw.

Maria,	SIERAAD	van	de	Karmel,	wij	groeten	u	vol	dankbaarheid;
ons	siert	vandaag	't	hoopvol	teken	dat	u	ons	verder	begeleidt.
Maria,	neem	ons	bij	de	hand,	uw	scapulier	versterkt	de	band.

O	KONINGIN	van	onze	Karmel,	wij	weten	wat	uw	Zoon	verwacht:
volharding,	eenheid,	liefd'	en	vrede	-	o,	bid	voor	ons	om	trouw	en	kracht!
En	leid	ons	in	de	goede	geest	naar	't	eindeloze	Koningsfeest.

Het	opleggen	van	het	Scapulier:

N….,	ontvang	dan	dit	scapulier	als	een	teken	van	je	toegewijd
zijn	aan	Maria	en	haar	zorg	over	je	leven.	Als	lid	van	de	grote
Karmelfamilie	 deel	 je	 voortaan	 in	 heel	 de	 geestelijke	 rijkdom
van	deze	Orde	van	Onze-Lieve-Vrouw.

“De	 Mensenzoon	 is
gekomen	 om	 te	 redden,
wat	verloren	was.

Wat	 denkt	 u?	 Wanneer	 een	 man
hon derd	 schapen	 heeft	 en	 één
daarvan	 verdwaalt,	 zal	 hij	 dan	 niet
de	 negenen negentig	 in	 de	 bergen
alleen	 laten	 om	 op	 zoek	 te	 gaan
naar	het	verdwaalde?	En	gelukt	het
hem	dat	 te	vinden,	voorwaar	 Ik	zeg
u,	 dan	 zal	 hij	 over	 dat	 ene	 meer
verheugd	 zijn	 dan	 over	 de
negenennegentig	die	niet	verdwaald
waren.	Zo	ook	wil	uw	hemelse	Vader	niet	dat	een	van	deze	kleinen	verloren	gaat.	“	(Mt	18,11-
14)

Een	Bijbels	 verhaal	 dat	we	waar schijn lijk	 allen	 eens	 hebben	 gehoord.	Het	 raakt	 ons	 hart	 dat
Jezus,	dat	God,	iedereen	zo	bemint	als	dit	verdwaalde	schaap je.	Dat	Hij	op	zoek	naar	ons	is.	Of
denk	ik	dat	ik	een	van	99	andere	ben	die	terug	blijven	op	de	berg,	dat	ik	toch	niet	weggelopen
ben?	Ja,	heb	ik	dan	de	redding	door	de	goede	herder	niet	nodig?	Iedereen	moet	zich	dat	zelf
afvragen.	 Maar	 verkeren	 wij,	 die	 regelmatig	 naar	 de	 Kerk	 gaan	 en	 onze	 christelijke	 plichten
vervullen,	 niet	 vaak	 in	 gevaar	 om	 in	 een	 bepaald	 soort	 zelfzekerheid	 te	 vallen?	 “Ik	 ben	 toch
gered,	 ik	doe	alles	wat	moet.	Niemand	kan	me	een	verwijt	maken.”	Lijken	we	dan	niet	op	de
oudere	 zoon	 in	 de	 gelijkenis	 van	 de	 barmhartige	Vader?	Hij	 was	 door	 zijn	 plichtvervulling	 zo
hard	geworden	dat	hij	niet	met	de	vader	naar	binnen	kon	gaan	om	feest	te	vieren.	De	vader	ging
hem	achterna,	maar	voelde	hij	dat	hij	het	nodig	had	gered	te	worden?	Kon	hij	de	 liefde	en	de
barmhartigheid	van	de	vader	aannemen?	De	Paus	sprak	begin	mei	meerdere	keren	over	Jezus,
de	Goede	Herder.	

“In	het	Evangelie	van	vandaag	dient	Jezus	zich	aan	als	de	ware	Herder	van	het	volk	Gods.	Hij
spreekt	 over	 de	 band	 die	 Hem	 verbindt	 met	 de	 schapen	 van	 de	 kudde,	 namelijk	 met	 Zijn
leerlingen,	en	wijst	op	het	feit	dat	het	de	band	is	van	elkaar	te	kennen.	“Mijn	schapen	–	zegt	Hij
–	luisteren	naar	Mijn	stem	en	Ik	ken	ze	en	zij	volgen	Mij.	Ik	geef	hun	eeuwig	leven;	zij	zullen	in
eeuwigheid	niet	verloren	gaan”	(Joh	10,	27-28).	Als	we	deze	zin	aandachtig	lezen,	zien	wij	dat
Jezus’	werkzaamheid	tot	uiting	komt	in	bepaalde	handelingen:	Jezus	spreekt,	Jezus	kent,	Jezus
geeft	 het	 eeuwig	 leven,	 Jezus	 beschermt.	 De	 Goede	 Herder	 –	 Jezus	 –	 heeft	 aandacht	 voor
ieder	van	ons,	Hij	zoekt	en	bemint	ons,	Hij	spreekt	tot	ons	en	kent	ons	hart,	onze	verlangens	en
hoop	 ten	 diepste,	maar	 ook	 onze	mislukkingen	 en	 ontgoochelingen.	Hij	 aanvaardt	 en	 bemint
ons	 zoals	wij	 zijn,	met	onze	 kwaliteiten	en	gebreken.	Hij	 geeft	 aan	 ieder	 van	ons	het	 eeuwig
leven:	Hij	geeft	ons	de	mogelijkheid	een	vol	leven	te	leiden,	zonder	einde.	Bovendien	beschermt
en	leidt	Hij	ons	met	liefde,	door	ons	op	de	steile	en	soms	gevaarlijke	paden	te	helpen	die	zich
op	de	levensweg	voordoen.	Aan	de	werkwoorden	en	gebaren	die	de	manier	beschrijven	waarop
Jezus,	 de	 Goede	 Herder,	 contact	 met	 ons	 legt,	 beantwoorden	 werkwoorden	 die	 de	 schapen
betreffen,	 wij	 namelijk:	 zij	 “luisteren	 naar	 Mijn	 stem”,	 zij	 “volgen	 Mij”.	 Het	 zijn	 activiteiten	 die
tonen	op	welke	manier	wij	moeten	 beantwoorden	aan	 de	 tedere	 en	 voorkomende	houdingen
van	de	Heer.	Zijn	stem	horen	en	herkennen,	impliceert	namelijk	een	vertrouwelijkheid	met	Hem,
die	zich	verstevigt	in	het	gebed,	in	de	ontmoeting	van	hart	tot	hart	met	de	God de lijke	Meester	en
Herder	van	onze	ziel.	Deze	vertrouwelijkheid	met	Jezus	...	spreken	met	Jezus,	versterkt	in	ons
het	verlangen	Hem	te	volgen,	door	het	labyrint	van	de	verkeerde	wegen	te	verlaten,	egoïstisch
gedrag	los	te	laten,	om	de	nieuwe	wegen	in	te	slaan	van	broederlijkheid	en	zelfgave,	in	navol -
ging	van	Hem.”

Het	 wordt	 heel	 duidelijk	 dat	 het	 een	 zaak	 is	 van	 relatie,	 we
moeten	 luisteren	 en	 ons	 naar	 Hem	 richten.	 Wat	 me	 de
afgelopen	weken	bijzonder	 raakte:	welk	groot	verlangen	God
heeft	dat	we	niet	verloren	gaan.	Hij	neemt	zo	veel	op	zich.	En
ik?	Ben	ik	me	ervan	bewust,	dat	verlossing	niets	automatisch
is	 en	 de	 liefde	 van	 de	 hemelse	 Vader	 niet	 alleen	 is	 om
geconsumeerd	te	worden	maar	om	iets	ervan	te	maken?	Dat
ik	de	liefde	moet	aannemen,	niet	ervoor	weglopen,	maar	dat	ik
ook	mijn	leven	zo	moet	leven,	dat	niet	de	zonde	mij	weer	naar

de	doornen	 leidt,	weg	van	de	goede	wei	die	de	herder	voor	me	heeft	bereid.	Zo	 is	de	maand
juni,	 waarin	 we	 bijzonder	 de	 liefde	 van	 het	 Goddelijk	 Hart	 herdenken	 een	 uitnodiging	 om
doornen	en	kwaad	uit	mijn	leven	te	vernietigen.
Ons	allen	wens	ik	hiervoor	veel	kracht,	waarheid	en	moed.
Zr.		M.	Renata
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Reactie	op	de	vorige	nieuwsbrief
Gisteren	was	 ik	even	 in	uw	klooster.	 Ik	had	al	eerder	beloofd	wat	plantjes	 te	brengen	voor	de
tuin,	die	belofte	heb	ik	gisteren	ingelost.
Bij	 binnenkomst	 werd	 ik	 verrast	 door	 de	 paarsblauwe	 bloemen	 van	 de	 “Blau-Glocken-Baum”
achter	de	garages.	Alles	leek	wel	in	bloei	te	staan,	de	zeldzame	sneeuwklokjesboom	vlak	bij	de
ingang	van	het	oude	kerkhof,	de	rhododendrons	en	schuin	tegenover	het	Theresienhaus	staan
vlak	 langs	het	pad	de	eerste	bloemen	 in	de	Davidia,	de	zakdoekjesboom.	Eenzelfde	boom	 is
geplant	 langs	de	rand	van	de	grote	wei	ter	herinnering	aan	de	vrijwilligers	in	het	algemeen	en
voor	Wim	in	het	bijzonder.
Elk	 voorjaar	 opnieuw	 zijn	 we	 in	 de	 natuur	 getuige	 van	 nieuw	 leven.	 Het	 ervaren	 van	 die
scheppende	kracht	geeft	een	rijk	gevoel.	In	de	nieuwsbrief	van	mei	lees	ik	het	volgende:
“Wij	 kunnen	 Hem	 ook	 aanwezig	 voelen	 in	 momenten	 van	 gedeelde	 hartelijkheid,	 onthaal,
vriendschap,	het	beschouwen	van	de	natuur”.	(Paus	Franciscus	22	april	2019)
Zr.	 M.	 Renata	 heeft	 in	 de	 nieuwsbrief	 de	 beleving	 van	 Pasen	 mooi	 beschreven.	 In	 die
beschrijving	vind	ik	herkenning	en	bevestiging	en	daarvoor	is	dankbaarheid	op	zijn	plaats.
Graag	wil	ik	u	allen	een	mooie,	vruchtbare	meimaand	toewensen,	Hanny	en	Huub

Feest	van		Onze	Lieve	Vrouw	van	de	Berg	Karmel
Zaterdag	13	juli	2019:

-	voor	allen	die	het	scapulier	willen	ontvangen
-	voor	allen	die	met	de	Karmel	verbonden	zijn
-	voor	allen	die	het	feest	met	ons	willen	vieren

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	-	bezoek	museum	M.	Maria-Teresa	-	tijd	voor	ontmoeting,	uitwisseling

16.00	u:	Scapulieroplegging		

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.
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