
Beste	lezers,

Eigenlijk	is	dit	de	vakantie-Nieuwsbrief.	Maar	dit	jaar	is	alles	anders.	Wie	denkt
er	nog	over	na,	om	een	verre	reis	te	maken,	lang	van	thuis	weg	te	zijn,	grote
evenementen	 te	 bezoeken,	 …?	 Corona	 heeft	 ons	 leven	 totaal	 veranderd.
Ondanks	 de	 problemen,	 waarmee	 veel	 mensen	 daardoor	 geconfronteerd
worden,	nemen	we	meer	tijd	voor	rust,	verwondering,	stilte,	gebed,	…	We	zijn
in	 een	 ander	 ritme	 gaan	 leven,	meer	 naar	 het	 alledaagse,	 naar	 het	 gewone

gericht.	Er	is	minder	hectiek,	men	ziet	meer	naar	elkaar	om.

In	ons	Moederhuis	vierden	we	(alles	op	afstand)	op	2	juli	met	een	kleine	groep	gasten	en	met
enkele	medezusters,	die	voor	het	feest	gekomen	waren,	het	zilveren	kloosterjubileum	van	onze
algemene	overste,	M.	Karla	Marija	van	het	Kruis.
Enkele	 punten	 die	 de	 dag	 tot	 een	 feest	 van	 dankbaarheid	 aan	 God,	 van	 vreugde,	 van
verbondenheid	en	saamhorigheid	maakten:
-	De	diepzinnige	preek	van	Mgr.	Jan	Liesen.	Iedereen	kan	daarin	een	aansporing	tot	bezinning
vinden.	Bijna	de	hele	preek	vindt	u	in	deze	Nieuwsbrief.
-	Het	filmpje	met	het	door	alle	gemeenschappen	over	heel	de	wereld	gezongen	“Cor	Dulce”	was
ontroerend.	Elke	communiteit	was	bij	het	zingen	van		één	regel	van	het	lied	te	zien.	De	nieuwe
media	maakten	dat	mogelijk.
-	 Het	 mooiste	 cadeau,	 de	 grote	 verrassing	 van	 de	 dag,	 waren	 Kitty	 en	 Coco	 (zie	 foto).	 Ze
brengen	veel	vreugde	in	onze	gemeenschap.
-	 De	 ongedwongen	 manier,	 waarop	 M.	 Karla	 Marija	 de	 hele	 dag	 bij	 alles	 en	 bij	 iedereen
aanwezig	was,	deed	ons	nog	beter		beseffen	dat	ze	werkelijk	de	moeder	van	de	gemeenschap
is

Ons	bezinningshuis	begint	weer	een	beetje	te	leven.	Van	7	–
10	juli	was	de	1e	groep	(na	15	maart)	van	15	deelnemers	de
gast	tijdens	de	retraite	met	pater	Frans	Vervooren.	We	hebben
gedaan	wat	mogelijk	was,	om	te	voldoen	aan	de	voorschriften
wat	 betreft	 aantal,	 afstand,	 hygiëne	 en	 gezondheid.	 En	 het
ging	goed.	De	mensen	hebben	zonder	morren	of	geklaag	alles
genomen,	zoals	het	was;	na	afloop	waren	zij	 tevreden	en	wij
ook.	 Wees	 dus	 niet	 bang	 om	 te	 komen	 en/of	 om	 iemand
anders	uit	 te	nodigen	om	te	komen!	Na	bijna	4	maanden	zonder	gasten	blijven	we	hopen	dat
meer	mensen	komen.	Ik	herhaal	wat	ik	in	de	Nieuwsbrief	van	juni	schreef:	Hartelijk	dank	aan	de
mensen,	 die	 in	 de	 afgelopen	 weken	 een	 gift	 overgemaakt	 hebben	 voor	 “afgelaste	 retraite”,
“donatie	 in	 tijd	 van	 corona”,	 …	 Veel	 mensen	 hebben	 daarop	 gereageerd	 (zie	 ook	 onder
‘Reacties’)	met	 bemoedigende	woorden,	met	 gebed,	met	 financiële	ondersteuning.	Gebed	en
giften	zijn	nog	steeds	welkom	en	nodig.	Het	banknummer	vindt	u	verderop.

Een	gezegende,	bijzondere	zomertijd	toegewenst!
Alle	zusters	blijven	voor	jullie	allen	bidden.	Bidden	we	ook	voor	allen,	die	door	de	coronacrisis	in
problemen	terecht	zijn	gekomen.

Met	hartelijke	groeten,	zr.	M.	Gisela

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	-	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)

8	september	-	24	november	2020

De	Alpha	Cursus	in	een	Katholieke	SettingDe	Alpha	Cursus	in	een	Katholieke	Setting
SittardSittard

Waar?	 In	 het	 gebouw	 van	 de	 ‘Zaterdag	 Middag
Club’

Wanneer?	op	de	volgende	dinsdagen:	8,	15,	22,	29
september,	 6,	 13,	 27	 oktober	 en	 3,	 10,	 17,	 24
november	2020
Bij	 de	 cursus	 hoort	 ook	 een	 weekend	 van	 zaterdagochtend	 tot	 zondagmiddag	 op	 24	 en	 25
oktober.

Hoe	laat?	van	18.30	tot	21.30	uur

MEER	INFO	&	OPGAVE

PS.:	Wij	zijn	nog	op	zoek	naar	mensen	die	helpen	bij	het	koken,	naar	mensen	die	anderen
enthousiast	kunnen	maken	om	deel	te	nemen,	naar	bidders!	Kent	u	iemand?	Laat	het	ons
a.u.b.	weten!

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)

Preek	van	bisschop	Jan	Liesen	op	2	juli	2020:	
(opgeschreven	van	een	opname	op	de	telefoon)

(1e	 lezing	 Is.	44,	1-5;	Tussenzang	Ps.	63;	2e	 lezing	1	Cor.	1,
22-31;	Evangelie	Joh.	12,	24-26)

De	tijd	van	het	Evangelie	is	ook	een	bijzondere	tijd	...
Aan	het	begin	van	het	Evangelie	staat:	...	 in	Kana.	Jezus	zegt
tegen	zijn	moeder:	“Mijn	uur	is	nog	niet	gekomen.”
Maar	Hij	weet	dat	zijn	uur	zal	komen,	en	Hij	ziet	er	naar	uit.
Deze	 lezing	 is	 zeer	 geschikt	 voor	 het	 zilveren	 jubileum.	Want
op	het	moment	dat	Jezus	weet	dat	zijn	uur	is	gekomen,	spreekt
Hij	 deze	 woorden,	 die	 we	 vandaag	 gehoord	 hebben.	 Hij
spreekt	 over	 het	 graan	 dat	 in	 de	 aarde	 valt	 en	 sterft	 en	 veel

vrucht	draagt,	vrucht	van	het	eeuwige	leven.	Hij	spreekt	over	zijn	overgave,	die	volmaakt	is,	en
dit	zijn	de	juiste	woorden	om	te	vernieuwen	dat	men	zich	in	volledige	overgave	aan	God	en	aan
de	mensen	in	de	professie	heeft	toegewijd,	om	dit	met	ijver	en	onbaatzuchtigheid	te	vervullen.

“Looft	 de	 Heer,	 goedertieren	 is	 Hij:	 tot	 in
eeuwigheid	blijft	zijn	genade!'”	(Psalm	107,1)

Vandaag	wil	 ik	graag	dit	danklied	aanheffen.	Omdat	mijn	hart
vol	 van	 dankbaarheid	 is.	 Kennen	 jullie	 dat	 ook,	 te	 kunnen
zingen	 van	 vreugde	 en	 vol	 dank?	 Dat	 kan	 zijn	 omdat	 iets
moois	 voor	 ons	 ligt,	 dat	 we	 een	 vreugdevolle	 ontmoeting
hadden,	dat	we	iets	 leuks	hebben	geschonken	gekregen,	dat
we	een	goede	uitslag	hebben	ontvangen….	Iedereen	is	vrij	de
lijst	voort	 te	zetten.	Als	we	uiterlijk	 iets	goeds	ontvangen,	als
alles	 loopt	zo	als	 ik	het	verwacht,	dan	 is	het	niet	moeilijk	om
dankbaar	 te	zijn.	Maar	hoe	zit	het	bij	mij	als	 ik	slecht	nieuws
krijg,	als	ik	dingen	meemaak	die	heel	moeilijk	zijn?	Ben	ik	een
mens	 die	 dan	 nog	 altijd	 kan	 danken,	 een	 mens	 die	 wil
danken?	 Ik	 hoorde	 een	man	 zeggen,	 dat	 hij	 zeker	 niet	 kan	 danken,	 omdat	 hij	 altijd	 veel	 pijn
heeft	en	zijn	 leven	alleen	moeilijk	 is.	 Ik	had	echt	spijt	voor	hem	dat	hij	zo	sprak,	dat	hij	zo	vol
vertwijfeling	en	pijn	zat.	En	plotseling	voelde	ik	de	armoede	als	ik	niet	en	voor	niets	kan	danken.
Omgekeerd,	wat	 een	 rijkdom	als	 ik	 in	 iedere	 situatie	 dank	 kan	 brengen.	 Ik	moet	 niet	 danken
voor	pijn,	dat	zeker	niet.	Maar	ik	mag	danken	voor	Gods	nabijheid	in	iedere	situatie.	Hij	heeft	het
leed	en	de	pijn	niet	 in	de	wereld	gebracht	en	Hij	heeft	mededogen	met	ons	in	het	diepste	van
zijn	hart,	als	ons	iets	zwaars	overkomt.	Als	ik	probeer	altijd	dankbaar	te	zijn,	leef	ik	dan	niet	dat
wat	de	heilige	Paulus	 in	zijn	brief	aan	de	Filippenzen	schreef:	 “Verheugt	u	 in	de	Heer	 te	allen
tijde.	Nog	eens:	 verheugt	u!	Uw	vriendelijkheid	moet	bij	 alle	mensen	bekend	zijn.	De	Heer	 is
nabij.	Weest	onbezorgd.	Laat	al	uw	wensen	bij	God	bekend	worden	 in	gebed	en	smeking,	en
nooit	zonder	dankzegging.”	(Fil	4,4-6)	Eens	heeft	me	een	vrouw	gezegd:	“Ik	vind	altijd	iets	om	te
danken.	Ik	heb	te	eten,	ik	verheug	me	over	de	zon,	ik	kan	lopen	….”	Toen	was	ik	echt	onder	de
indruk	omdat	 ik	wist	welk	 lijden	deze	vrouw	te	dragen	heeft.	Ongelofelijk,	een	groot	voorbeeld
voor	 me.	 Zeker	 is	 het	 ook	 gunstig	 dankbaarheid	 te	 oefenen	 in	 mooie	 momenten.	 Waarom?
Dankbaarheid	leidt	weg	van	mezelf.

Paus	 Franciscus	 zei	 op	 5	 maart	 2014:	 “Het
bewustzijn	van	de	wonderen	die	de	Heer	voor	onze
redding	heeft	bewerkt,	maakt	onze	geest	en	ons	hart
klaar	voor	een	houding	van	dankbaarheid	voor	God,
voor	wat	Hij	gegeven	heeft,	voor	al	wat	Hij	doet	voor
zijn	 volk	 en	 voor	 de	 hele	 mensheid.	 Dit	 is	 het
startpunt	 van	 onze	 bekering,	 zij	 is	 de	 uitdrukking
dankbaar	 te	zijn	voor	het	schitterende	mysterie	van
Gods	 liefde.	 Wanneer	 we	 die	 liefde	 van	 God	 voor
ons	zien,	hebben	we	zin	dichter	bij	Hem	 te	komen:
dat	 is	 bekering.”	 Ja,	 laten	we	God	 danken	 voor	 dit
wonder	en	oefenen	we	in	deze	zomer	dankbaarheid,
of	we	thuis	zijn	of	op	vakantie.	Ja,	Vader,	dank	voor

ons	leven,	dank	voor	onze	redding.
Zr.	M.	Renata

8	sept.	-	24	nov.20208	sept.	-	24	nov.2020
Alpha	Cursus	in	een	Katholieke	SettingAlpha	Cursus	in	een	Katholieke	Setting

Een	eigentijdse	10-weken	cursus
over	de	kernpunten	van	het	geloof.	
Alles	draait	om	ontmoeting,
uitleg	en	gesprekken.
Deze	wordt	op	40	plaatsen	in	Nederland	gegeven	in	een	katholieke	setting.
	
Waar	gaat	het	over?
Wie	is	Jezus?	Wat	is	geloven?	Hoe	kan	je	bidden?	Wat	doet	de	heilige	Geest?	Hoe	lees	je	de
Bijbel?	Wat	is	de	Kerk?	Hoe	kan	je	als	christen	leven?	Waar	ervaar	je	God?
"De	cursus	heeft	mijn	ogen	geopend:	geloven	doe	je	niet	alleen."	(een	deelnemer)

Over	de	hele	wereld	volgden	al	29	miljoen	mensen	de	Alpha.
Want	iedereen	kan	meedoen:	gelovig	of	niet	gelovig,	jong	en	wat	ouder.
	
Een	Alpha-bijeenkomst	ziet	er	zo	uit:	Maaltijd	-	Inleiding	-	Gespreksgroepen
De	cursus	wordt	gratis	aangeboden,	maar	een	vrijwillige	bijdrage	is	altijd	welkom.
"Ik	ben	dieper	gaan	nadenken	over	het	geloof.	Het	onderlinge	respect	en	vertrouwen	was	een
heel	mooie	ervaring."		(een	deelnemer)

Facebook Website

Bekijk	de	webversie
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Uit	de	reacties	op	Nieuwsbrief	6
Hartelijk	 dank	 voor	 uw	 nieuwsbrief.	 Omdat	 ik	 het	 belangrijk	 vind	 dat	 zo	 een
bezinningsklooster	 in	ons	land	bestaat,	ga	ik	zeker	een	financiële	bijdrage	doen,	ook	al	had	ik
me	niet	ingeschreven	voor	bezinnings-dagen.	ik	ga	er	over	denken	om	toch	eens	een	keer	als
gast	te	komen	voor	korte	periode.	Het	lijkt	mij	een	heel	mooi	adres	want,	een	jaar	of	vijf	geleden
ben	ik	een	keer	in	de	Kollenberg	binnen	geweest	gedurende	een	anderhalf	uur.	Ja,	 ik	was	als
toerist	 in	 Limburg	 en	 ben	 toen	 ook	 eens	 een	 keer	 naar	 Sittard	 gegaan	 en	 heb	 daar	 in	 de
schitterende	kapel	wat	kunnen	bidden.	Het	is	me	altijd	bij	gebleven	dat	het	daar	zo	ontzettend
mooi	was!!!!
In	deze	coronatijd	is	het		voor	veel	mensen	financieel	moeilijk.	Hopelijk	komt	uw	klooster	gauw
boven	deze	financiële	problemen	uit.	Ik	hoop	echt	dat	de	pandemie	gauw	voorbij	gaat.	Ria

Maar	 ik	schrik	wel	van	het	nieuws	dat	de	coronacrisis	ook	uw	huis	hard	heeft	getroffen.	Maar
ook	 dat	 u	 dat	met	 ons	wil	 delen.	 Ik	 persoonlijk	 kan	 het	 niet	 alleen,	maar	 zal	 straks	wel	 een
bijdrage	 afgeven.	 En	 hopelijk	 met	 Gods	 hulp	 dat	 u	 het	 einde	 van	 het	 jaar	 tot	 een	 goede
beslissing	komt.	Olga

N.a.v.	de	laatste	nieuwsbrief	wil	ik	u	en	de	andere	zusters	veel	sterkte	wensen	in	deze	vreemde
tijd.	Gelukkig	wordt	 alles	weer	 iets	 normaler,	 dus	we	moeten	maar	 hoop	 houden	 en	 	 positief
blijven.	Ik	hoop	dat	iedereen	in	het	klooster	gezond	is,	dat	is	het	allerbelangrijkste.	En	natuurlijk
hoop	ik,	en	ga	ik	er	ook	van	uit,	dat	jullie	als	bezinningshuis	gewoon	door	blijven	gaan.		Ik	zal	in
ieder	geval	nu	even	een	donatie	doen	en	hoop	dat	vele	anderen	dat	ook	doen,	zodat	jullie	door
kunnen	gaan	met	jullie	goede	werk	en	leven.	Dico

Wij	 zien	 uw	 Nieuwsbrief	 graag	 komen,	 omdat	 die	 zo	 informatief	 maar	 ook	 meditatief	 en
bezinnend	is.	Hij	is	alleen	nog	maar	voor	de	zusters	uitgeprint,	maar	nog	niet	gelezen.	Dat	komt
pas	vanavond	aan	de	orde.	Zr.	Hermana

Een	 mooie	 foto	 van	 een	 grote	 witte	 bloem	 begeleidde	 de	 inspirerende	 woorden	 van	 Zr.	 M.
Renata.	Die	bloem	groeit	 aan	een	kleine	boom,	die	Magnolia	ashei	 heet.	Van	nature	groeien
deze	bomen	nog	op	enkele	plekken	in	Florida.	Ze	zijn	in	hun	voortbestaan	bedreigd.	Erik	heeft
deze	boom	de	 juiste	plek	toebedeeld,	beschut	 tegen	koude	oostenwind	en	 in	de	onmiddellijke
nabijheid	van	de	kapel.	Witte	bloemen	staan	symbool	voor	vrede,	onschuld	en	reinheid.	Paus
Franciscus	heeft	 in	de	encycliek	‘Laudato	Si’	betrokkenheid	bij	en	bezorgdheid	over	bedreigde
natuur	 getoond	 en	 duidelijk	 gemaakt	 hoe	 de	 bedreigde	 natuur	 en	 de	 onrechtvaardige
economische	verdeling	samen	gaan.
De	schoonheid	en	het	mysterie	van	de	Schepping	nodigen	uit	tot	beschouwing.	Priester-dichter
Guido	Gezelle	bracht	dat	prachtig	onder	woorden	in	dichtregels:

Mij	spreekt	de	blomme	een	tale,
Mij	is	het	kruid	beleefd,
Mij	groet	het	altemale,

Dat	God	geschapen	heeft
Na	de	grote		witte	magnoliabloem		volgt	het	indruk	wekkende		verhaal	van		de	passiebloem:	Zr.
M.	Theresia	van	de	Heilige	Drievuldigheid.	Zij	kwam	op	een	cruciaal	moment	 in	mijn	 leven	en
dat	was	een	wonderlijke	belevenis,	die	 is	geboekstaafd.	Het	verhaal	 van	haar	 leven	en	 lijden
kan	 een	 grote	 steun	 zijn	 voor	 mensen	 van	 onze	 tijd,	 zeker	 in	 de	 coronabeproeving	 van	 dit
moment.	In	grote	dankbaarheid,	Huub

Preek

Jezus	zegt	de	woorden	niet	zomaar,	nee.	Er	werd	Hem	een	vraag	gesteld.	Hij	was	in	Jeruzalem
op	dat	moment.	En	er	waren	veel	mensen	in	Jeruzalem,	velen	die	Pasen	vierden.	Veel	pelgrims
kwamen	naar	Jeruzalem	voor	dit	 feest.	Ook	velen	die	niet	 in	het	Heilige	Land	waren	geboren,
maar	 in	 het	 buitenland	 waren	 geboren	 en	 opgegroeid.	 Toen	 ze	 ouder	 werden	 en	 genoeg
gespaard	 hadden,	 konden	 ze	 naar	 Jeruzalem	 gaan.	 ...	 Ze	 hoorden	 over	 Jezus...	 Het	 zijn
pelgrims	die	 naar	 Jeruzalem	komen	en	horen	over	 deze	man...	En	deze	mensen,	 die	Grieks
spreken,	gaan	naar	de	apostelen	en	zeggen:	“We	willen	met	Jezus	spreken.”	...	Zij	wenden	zich
tot	 twee	 apostelen.	 Dit	 staat	 in	 de	 Bijbel	 vlak	 voor	 het	 stuk	 dat	 we	 net	 gehoord	 hebben.	 Ze
wenden	zich	tot	Philippus	en	Bartholomeus.	Ze	spreken	deze	twee	aan,	ook	al	hebben	ze	geen
joodse	 namen.	 Bartholomeus	 betekent	 zoiets	 als	 ‘een	 bekwame	man’,	 en	 Philippus	 betekent
zoiets	als	 ‘een	vriend	van	het	paard’	 ...	 Is	niet	 erg	 vroom,	maar	dat	 is	 niet	 zo	belangrijk	 voor
Jezus.	Wat	belangrijk	is	voor	Jezus	is	niet	het	verleden,	maar	de	bereidheid	om	met	Hem	mee
te	gaan.	Dus	deze	twee	apostelen	met	Griekse	namen	worden	gevraagd:	We	willen	met	Jezus
spreken.	En	de	apostelen	brengen	deze	 twee	naar	 Jezus.	En	dan	begint	Hij	 te	 spreken.	Het
eerste	wat	Hij	zegt	 is	eigenlijk	geen	antwoord.	Wat	Hij	zegt	 is:	 "Mijn	uur	 is	gekomen."	En	dan
onmiddellijk:	 "Als	de	graankorrel	niet	 in	de	aarde	valt	en	sterft,	blijft	hij	alleen."	Dit	 is	zijn	uur,
waar	Hij	lang	naar	heeft	uitgezien,	nu	is	het	gekomen.		
Als	mensen	naar	Hem	komen	zoeken	en	naar	Hem	vragen,	dan	zal	 in	vervulling	gaan	wat	de
profeten	al	gezegd	hebben:	dat	God	zijn	volk	bij	elkaar	zal	roepen.	Ze	willen	Jezus	zien	en	de
apostelen	maken	een	brug.	Daar	begint	het	uur,	een	belangrijke	aanwijzing	voor	ons,	om	een
brug	te	maken	voor	mensen	die	op	zoek	zijn	naar	God.	Dit	is	een	taak	voor	ons	allemaal.	En
als	 we	 een	 brug	 naar	 anderen	 hebben	 gemaakt,	 dan	 kan	 Jezus	 over	 deze	 brug	 gaan	 en
mensen	uitnodigen.	Misschien	is	het	vandaag	ook	een	dag,	om	ons	te	herinneren	dat	anderen
ook	 een	 brug	 voor	 ons	 bouwden,	 25	 of	 30	 jaar	 geleden	 of	 zelfs	 langer,	 dat	we	 de	 stem	 van
Jezus	konden	horen	en	volgen.	Misschien	is	het	ook	een	goede	dag,	om	eraan	te	denken	voor
wie	we	een	brug	kunnen	zijn,	zodat	ze	tot	Jezus	kunnen	komen.
Als	Jezus	antwoordt,	dan	kunnen	de	Joden	eigenlijk	niet	met	Jezus	praten,	dat	zouden	ze	graag
gedaan	hebben	-	met	Hem	praten	en	Hem	zien	-	maar	Hij	spreekt	over	Zijn	uur,	het	uur	waarin
Hij	als	graankorrel	in	de	aarde	valt	en	sterft.
Ze	 wilden	 Jezus	 zien,	 maar	 in	 plaats	 daarvan	 spreekt	 Jezus	 over	 wat	 Hem	 zal	 worden
aangedaan,	wat	er	in	Jeruzalem	te	zien	is.	Ze	wilden	Hem	zien,	maar	ze	kunnen	Hem	nog	niet
zien	zoals	Hij	werkelijk	is.	Maar	als	er	iets	te	zien	is	in	Jeruzalem,	dan	is	het	een	executie	-	drie
kruisen	op	een	heuvel.	En	het	middelste	is	het	kruis	van	Jezus.	Zijn	naam	staat	erop:	Jezus	van
Nazareth,	 koning	 van	 de	 Joden.	 En	 dan	 kunnen	 deze	 vrome	 Joden	 en	 kunnen	 ze	 allemaal
Jezus	zien	zoals	Hij	werkelijk	is:	de	openbaring	van	Gods	barmhartigheid.	Dan	kunnen	ze	Hem
zien.	Dan	 kan,	wat	moeder	Maria-Teresa	 van	 de	 heilige	 Jozef	 zei,	 gebeuren:	 "	God	 in	 allen
zien".	Dit	 is	mogelijk	wanneer	men	Jezus	aan	het	 kruis	 ziet.	Wat	hier	 in	 het	Evangelie	 staat,
lieve	zusters,	is	een	voorbeeld	voor	ons,	vooral	voor	u,	Moeder	Karla	Marija	van	het	Kruis.	Maar
ook	voor	jullie,	zusters.	Hier	in	het	Evangelie	is	de	echte	realiteit	van	ons	leven,	dat	we	ons	bij
Hem	aansluiten,	zoals	Hij	zei:	"Wil	iemand	Mij	dienen,	dan	moet	hij	Mij	volgen;	waar	Ik	ben,	daar
zal	ook	mijn	dienaar	zijn.”
We	 leven	 in	 een	 tijd	 (ik	 zie	 het	 al	 voor	 me)	 waarin	 alles	 is	 veranderd	 -	 Corona-tijd,	 nieuwe
realiteit,	zeggen	we	-	De	echte	realiteit	is	dat	niet,	de	echte	realiteit	is	de	betekenis	die	God	ons
geeft,	aan	het	kruis	wordt	dit	zichtbaar.	En	daarin	kun	je	jezelf	helemaal	geven.	En	men	groeit
erin.		
Ik	wil	vandaag	twee	herinneringen	noemen.	Het	is	niet	mijn	wijsheid,	het	is	de	wijsheid	van	onze
Kerk.	…
De	eerste	herinnering	is	die	aan	een	brief,	aan	een	gebed	dat	werd	gevonden	bij	een	zuster	die
altijd	 in	 Afrika	woonde,	 leefde	 en	 diende	 en	 die	 daar	 stierf.	 Toen	 ze	 stierf,	 werd	 er	 een	 brief
gevonden	in	haar	jurk,	handgeschreven,	Frans:
Gisteren	-	vandaag	-	morgen.	De	tekst	was	ongeveer	zo:
Vandaag	 is	 een	 heilige	 brug	 tussen	 gisteren	 en	 morgen.	 Belast	 deze	 brug	 niet	 met	 de
herinnering	aan	gisteren.	Gisteren	is	voorbij,	gisteren	is	niet	van	jou,	gisteren	is	van	God.	En	Hij
beschikt	over	alles	wat	niet	goed	was.
Vandaag	 is	een	heilige	brug	 tussen	gisteren	en	morgen.	Belast	deze	brug	niet	met	de	zorgen
van	morgen.	Morgen	is	niet	van	jou,	morgen	is	van	God.	Hij	zal	je	alles	geven	wat	je	nodig	hebt.
Vandaag	-	 leef	deze	dag	met	God,	dan	zal	er	een	morgen	zijn	die	nooit	eindigt.	Dan	heb	je	je
doel	bereikt.
25	 jaar.	Weet	 iemand	hoeveel	dagen	dat	 is?	Ik	heb	het	berekend:	9125	.	 .	 .	Maar	ervaar	elke
dag	als	een	brug	-	met	God.	De	brug	niet	belasten	met	wat	ons	niet	aangaat.	De	enige	vraag
die	er	echt	 toe	doet	 is:	 "Wie	zeg	 je	dat	 Ik	ben?"	Deze	vraag	kan	de	ene	niet	voor	de	andere
beantwoorden.	Je	kunt	alleen	maar	zeggen,	zoals	in	de	eerste	lezing,	dat	je	van	de	Heer	bent.
Dat	is	het	belangrijkste.	En	dat	is	de	reden	waarom	het	religieuze	leven	echt	draagt.	Dat	is	de
eerste	herinnering.
De	tweede	herinnering	gaat	terug	naar	mijn	tijd	 in	het	seminarie.	Als	een	priester	stierf,	kwam
de	familie	de	boeken	brengen.	De	bibliothecaris	ging	uitzoeken,	wat	er	nog	niet	in	de	bibliotheek
was.	 En	 de	 rest	 werd	 opgeborgen	 in	 de	 kelder.	 En	 op	 zaterdagochtend	 mochten	 wij,	 de
seminaristen,	gaan	zoeken.	(Pastoor	Schumans	en	 ik	waren	er	 tegelijkertijd.	Hij	herinnert	zich
het	ook.)	 Ik	heb	dit	vaak	gedaan,	 ik	heb	een	bijzondere	fascinatie	voor	oude	gebedenboeken.
Om	te	weten	hoe	mensen	met	God	praten.	Natuurlijk	was	 ik	ook	op	zoek	naar	hoe	 ik	zelf	 tot
God	kon	spreken,	om	Hem	te	antwoorden.	En	in	een	van	deze	zeer	oude	gebedenboeken,	die
bijna	uit	elkaar	waren	gevallen,	vond	ik	een	gezegde,	handgeschreven,	en	dit	gezegde	was	als
volgt:	Mijn	thuis	is	er	altijd,	hoezeer	de	loten	ook	veranderen,	het	is	het	kruis	op	Golgotha,
het	thuis	voor	de	daklozen.
Dit	 gezegde,	Moeder	 Karla	Marija	 van	 het	 Kruis,	 past	 bij	 u,	 uw	 vaderland	 is	 Kroatië,	 u	 bent
opgegroeid	 in	Duitsland;	 velen	 van	 de	 zusters	 zijn	 ook	 niet	 hier	 geboren.	Het	 is	 het	 kruis	 op
Golgotha.	 Dat	 is	 het	 geheim	 van	 een	 christen,	 en	 zo	 is	 ook	 uw	 naam:	 van	 het	 Kruis.	 Jezus
navolgen,	 zelfs	 als	 zijn	 weg	 een	 kruisweg	 wordt.	 Dat	 staat	 er	 ook	 in,	 als	 u	 nu	 uw	 geloften
vernieuwt;	dat	straalt	dan	uit	naar	de	zusters,	en	zij	vernieuwen	ook	hun	geloften.	En	er	staat:	in
deze	 tijd	 leef	 ik	met	God,	 vandaag	 volg	 ik	 Hem	 op	 zijn	 weg,	 ik	 ben	 thuis	 bij	 Hem.	Op	 deze
manier,	 en	 alleen	 op	 deze	manier,	 kun	 je	 een	 brug	 bouwen	 naar	 anderen,	 zodat	 Jezus	 over
deze	 brug	 heen	 kan	 gaan.	 En	 de	 liefde	 van	God	 naar	 de	mensen	 brengen.	Het	 is	 echt	 een
genade,	een	reden	om	er	dankbaar	voor	te	zijn	en	om	het	samen	te	vieren.
Het	 is	 heel	 gemakkelijk	 om	 Jezus	 te	 volgen,	 als	 Hij	 de	 zieken	 geneest,	 als	 Hij	 een	 wonder
verricht,	als	Hij	de	Farizeeën	berispt,	als	Hij	wordt	 toegejuicht,	 ...	maar	het	verbinden	van	ons
leven	met	Hem,	niet	alleen	in	theorie	maar	ook	in	de	praktijk	-	vandaag	-	het	is	de	enige	dag	die
we	hebben,	dat	we	ons	thuis	voelen	bij	Hem	en	met	Hem	wandelen,	ook	al	is	het	een	Weg	van
het	Kruis.	Om	op	deze	manier	25	jaar	te	leven	is	voor	ons	allen	een	reden	om	dank	te	zeggen
en	tegelijkertijd	hoop	te	putten	voor	de	toekomst.

Bijbel	overweging

Uit	 mezelf	 kan	 ik	 niets.	 Helemaal	 niets.	 De	 gever	 van	 alle	 goeds	 is	 onze	 Schepper.	 Als	 ik
dankbaar	leef	besef	 ik	dit,	neem	de	plaats	die	me	als	schepsel	toekomt	ootmoedig	aan.	Als	ik
alleen	vol	trots	denk	en	zeg	wat	ik	allemaal	heb	gedaan,	al	mijn	prestaties	optel,	dan	heb	ik	nog
niet	beseft,	dat	elke	ademtocht	van	God	komt….	Luister	maar	naar	jouw	adem.	Het	is	het	teken
dat	 het	 leven	 van	God	 in	me	 zit.	 En	 dat	 kan	 ik	mezelf	 niet	 geven.	Maar	meer	 nog	 dan	mijn
bestaan	en	zijn	heb	ik	van	God	ontvangen	en	ontvang	ik	van	God.	Het	is	de	mogelijkheid,	me	te
laten	bevrijden	van	het	kwade	wat	 ik	 in	mijn	 leven	heb	gedaan,	wat	 ik	heb	 toegelaten	 in	mijn
leven.	Een	niet	heel	populair	woord	zegt,	dat	ik	zondig	ben.	Iedere	keer	als	ik	de	liefde	van	God
niet	aanneem,	als	 ik	niet	 leef	uit	de	 liefde	die	God	mij	als	mijn	 levensadem	geeft,	zondig	 ik…
“Maar”,	zeggen	misschien	sommigen,	“zonde	is	toch,	als	ik	niet	de	waarheid	zeg,	als	ik	iemand
kwets,	als	ik	kwaad	word	enzovoort.”	Ja	dat	is	waar,	maar	dat	is	de	vrucht,	dat	ik	mij	niet	bemind
voel	door	God.	Altijd.	Omdat	als	ik	me	bemind	voel	door	een	liefde	die	nooit	zou	eindigen,	heb	ik
het	 niet	 nodig	 te	 liegen,	 het	 kwade	 in	 mij	 groot	 te	 laten	 worden.	 Dan	 ben	 ik	 vrij	 om	 niet	 te
zondigen.	 Dan	 weet	 ik,	 alles	 is	 goed.	 Maar	 zeggen	 jullie	 nu,	 iedereen	 zondigt	 een	 keer,	 of
vaker….	 Ja,	 dat	 doen	 we.	 En	 mogen	 we	 allen	 dankbaar	 zijn	 dat	 God	 het	 door	 zijn	 Liefde
mogelijk	maakt,	dat	we	kunnen	gezuiverd	worden	van	onze	schuld.	Heb	ik	berouw	erover,	dat	ik
niet	altijd	iets	doe	wat	goed	is?	Kan	ik	God	zeggen:	“Ja,	ik	heb	iets	verkeerd	gedaan.	Dat	was
niet	goed.	Ik	heb	niet	de	liefde	uitgewerkt	die	U	in	me	legt,	hemelse	Vader.	Het	spijt	me.”	Dan
kunnen	we	terug	komen	in	de	liefde	van	de	Vader,	omdat	door	Jezus	Christus	onze	redding	is
voltooid.	Als	we	dat	willen	aannemen,	ook	als	het	ongelofelijk	klinkt	en	als	we	dan	ons	 leven
veranderen,	ons	bekeren.	Is	niet	dat	alle	reden	om	dankbaar	te	zijn?

16	juli:16	juli:
Hoogfeest	van		Onze	Lieve	Vrouw		van	de	Berg	KarmelHoogfeest	van		Onze	Lieve	Vrouw		van	de	Berg	Karmel

Uit	de	brief	van	pater	Reimond	Hoornaert,	karmeliet	in	Brugge,	verantwoordelijke	van	het
mariaal	apostolaat:
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Moedig	ga	je	met	Maria	de	toekomst	tegemoet.	Maria	 in	alles	bewogen	door	de
heilige	Geest	helpt	 je	om	uit	 liefde	voor	elkaar	 te	wennen	aan	de	nieuwe	situatie	 tijdens	deze
beproeving	van	de	pandemie.	Je	wordt	creatief	 in	moeilijke	omstandigheden.	Maria	kent	 je	en
verandert	je.	Je	bent	veerkrachtig	om	een	weg	te	vinden.	Je	vreest	niet.	Je	hoopt.	Je	ervaart	dat
Maria	erbij	is.
	
							 							Maria	is	een	moeder	voor	jou.	 In	het	evangelie	van	het	hoogfeest	Joh.	19,	26-27
hangt	Jezus	aan	het	kruis	en	zal	heel	gauw	sterven.	Hij	geeft	dan	zijn	moeder	aan	jou.	Op	die
16e	 juli	 gedenk	 je	 in	 de	Eucharistie	 dat	 kruisoffer	 van	 de	Heer.	Maar	 bij	 het	 kruis	 stond	 ook
Maria,	 zijn	moeder.	Zij	 is	 je	moeder	geworden	voor	altijd.	Welk	een	wonderbaar	geschenk:	 je
moeder	van	de	Karmel,	van	de	gezondheid	en	van	de	hoop.	Zij	bidt	voor	jou.
	
													Moeder	Maria	kan	voor	jou	door	haar	delicate	handen	iedere	knoop	ontwarren.
Maria	 is	de	grootste	heilige.	Ze	 is	er.	Zij	 luistert	altijd.	Ze	biedt	 troost	en	sterkte.	Ze	doet	een
goed	woordje	voor	je.	Zij	bidt	voortdurend	voor	jou.
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Maria	 is	bij	uitstek	 je	goede	begeleidster	op	 je	weg	naar	God,	 in	 je	groei	 in	het
geloof,	in	het	vinden	van	hoop	en	in	het	beleven	van	de	liefde,	ja	ook	in	het	geduld	en	de	kracht
om	het	 lijden	 te	dragen.	Ruim	365	 keer	 staat	 er	 bijna	 letterlijk	 in	 de	Bijbel:	 ‘Wees	niet	 bang’.
“Mama”,	zegt	Jezus,	“dankjewel	om	bij	Me	onder	het	kruis	te	staan.	Wees	een	Moeder	voor	de
Karmelfamilie,	zoals	je	het	bent	geweest	voor	Mij”.	Maria	is	attent,	zoals	bij	de	bruiloft	van	Kana,
voor	je	noden.	Al	je	vragen,	je	gebeden	brengt	ze	bij	Jezus.
	
											Maria	doet	je	beseffen	wat	echt	belangrijk	is	in	je	leven.	Je	wordt	wijzer.	Maria	leert
hoe	je	God	in	jou	kunt	dragen	om	dag	en	nacht	met	Hem	te	leven.	Ze	neemt	je	als	haar	kind	bij
de	hand.	Ze	bidt	voor	jou	en	met	jou.	Die	16e	juli	maakt	ze	je	tot	iemand	die	naar	haar	voorbeeld
‘ja’	zegt	tot	God	om	Christus	te	ontvangen	en	te	baren,	in	deze	wereld,	met	alle	goede	gevolgen
van	 dien.	 Maria,	 Onze	 Lieve	 Vrouw	 van	 de	 Berg	 Karmel,	 gidst	 jou	 met	 haar	 voorbeeld:	 Zij
ontving	Gods	woord	in	haar	hart	en	bewaarde	het.
	

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.alphasittard.nl/
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/yf4dpbr9jh
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/yf4dpbr9jh
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/yf4dpbr9jh
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-yf4dpbr9jh

