
Beste	lezers,

Sinds	 meerdere	 weken	 denk	 ik	 steeds	 weer	 aan	 de	 uitspraak	 van
onze	 Moeder	 Stichteres,	 Moeder	 Maria-Teresa	 van	 de	 heilige	 Jozef:
“Thuis	voor	thuislozen!”	Ja,	dat	was	haar	diepste	wens.	In	het	kleine
boekje	 van	A.	Asberg	 “God	 leeft,	 ik	 sta	 voor	 zijn	 aangezicht”	 lezen
we:	 “Via	 haar	 grootvader	 krijgt	 ze	 eind	 1873	 haar	 eerste
huwelijksaanzoek.	 Ze	 weigert	 meteen	 en	 haar	 grootvader	 is	 zeer

boos.	Om	wat	tot	rust	te	komen	loopt	ze	de	tuin	in.	Sinds	jaren	staat	haar	een	huis
in	rode	baksteen	voor	de	geest	met	de	naam:	‘Tehuis	voor	thuislozen’.	Zo'n	huis	te
kunnen	bouwen	en	veel	armen	te	helpen,	dat	is	haar	levenswens.”	En	dat	heeft	ze
kunnen	 realiseren,	 op	 vele	 plaatsen,	 in	 veel	 landen,	 op	 velerlei	manieren.	 En	 het
gaat	nog	steeds	door.	Wij,	haar	dochters,	proberen	 in	haar	voetspoor	te	blijven	en
aan	de	mensen	die	 in	onze	huizen	zijn	of	 komen,	 te	 laten	ervaren	dat	 ze	welkom
zijn,	dat	God	van	hen	houdt	zoals	ze	zijn,	…	Het	mooie	is	dat	wij	daardoor	zelf	rijk
beschonken	worden.

Hier	in	ons	bezinningshuis	ontmoeten	we	veel	mensen	die	op	zoek	zijn	naar	…	vaak
weten	ze	het	zelf	niet.	Maar	als	we	ze	meenemen	naar	onze	gebedstijden,	als	we
hun	op	de	gang	een	vraag	stellen,	als	we	een	beetje	tijd	nemen	voor	een	gesprek,
als	ze	rust	en	stilte	 in	hun	kamer	kunnen	vinden,	dan	krijgen	we	vaak	reacties	die
ons	erop	wijzen	dat	niet	wij	het	zijn	die	het	werk	doen,	maar	dat	God	alles	doet.	Wij
hoeven	er	alleen	maar	te	zijn,	van	ons	huis	een	thuis		proberen	te	maken,	en	God
doet	de	rest.

“Hier	 is	 zo	 een	 bijzondere	 Geest!”,	 “Ik	 voel	 me	 hier	 veilig.”	 “Bedankt	 voor	 het
gebed,	 dat	 heb	 ik	 hard	 nodig.”	 Dat	 zijn	 enkele	 uitspraken	 van	 gasten	 die	 in	 de
afgelopen	weken	moe	 en	 afgetobd	 in	 Regina	Carmeli	 binnen	 kwamen	 en	 die	met
nieuw	 godsvertrouwen	 en	 frisse	 moed	 weer	 naar	 huis	 gingen.	 Deze	 mensen
herinneren	ons	eraan	hoe	belangrijk	ons	apostolaat	is	van	trouw	aan	het	gebed	en
aan	de	tijden	van	stil	samenzijn	met	God.	In	onze	Constituties	is	het	mooi	verwoord:
“Het	 was	 het	 Charisma	 van	 onze	 Stichteres,	 Moeder	 Maria-Teresa	 van	 de	 heilige
Jozef,	 dat	 zij	 de	 contemplatieve	 geest	 van	 de	 Karmel	 dienstbaar	maakte	 aan	 het
directe	 apostolaatswerk.	 …	 Dit	 samengaan	 van	 gebed	 en	 werk	 is	 ook	 onze
levensopdracht,	onze	roeping,	onze	bijdrage	aan	Kerk	en	wereld.”

Vanaf	 26	 februari,	 Aswoensdag,	 zitten	we	 in	 de	 veertigdagentijd.	 Bidden	we	 voor
elkaar:
Heer	onze	God,	bij	het	begin	van	deze	veertigdagentijd	roept	Gij	ons	om	weg	uit	de
sleur	van	alle	dagen,	de	woestijn	 in	 te	gaan	om	onze	ziel	 te	zoeken.	Ga	mee	met
ons	op	deze	 tocht,	 inspireer	ons	en	vuur	ons	aan,	 zodat	we	de	moed	hebben	het
niet	 bij	 woorden	 te	 laten,	 maar	 vanuit	 ons	 binnenste	 te	 werken	 aan	 échte
verandering,	niet	voor	het	oog	van	de	mensen,	maar	omwille	van	uw	Rijk	hier	en
nu!	Amen.

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

23	-	25	februari	2020	(carnaval)
Bezinningsdagen	in	stilte

Leven	in	overgave	aan	Gods	voorzienigheid

Ons	 leven	 ligt	 in	 Gods	 hand.	 Zelfs	 de	 kleinste
gebeurtenissen	 heeft	Hij	 voorzien	 en	wil	 alles	 op	 ons
heil	richten.	Maar	vertrouwen	wij	ons	werkelijk	toe	aan
Zijn	 zorg	 over	 ons	 leven?	Wij	moeten	 leren	 om	Gods
leiding	 over	 ons	 leven	 te	 ontdekken	 en	 op	 de	 juiste
wijze	te	leven	vanuit	Zijn	Voorzienigheid.

Inleider:	Pastoor	Martin	Otto,	Limbricht

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

Kosten:	€	100,00	(+	evt.	€	6,00	voor	beddengoed	en/of	€	2,00	voor	handdoeken)

MEER	INFORMATIE

Donnerstag	27.	Februar	2020
Friedensgebet	+	Vortrag
	
15.00	 Uhr:	 Friedensgebet,	 danach:
Kaffee/Tee

16.00	Uhr:	Die	Spiritualität	des	Karmel:
Vortrag	mit	Austausch

Leitung:	Pater	Rockson	Chullickal,	Prior	des
Karmel	OCD	Siegburg

17.00	Uhr:	Vesper	-	Kosten:	freier	Beitrag

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

5	-	8	maart	2020
Lang	weekend

Deze	 dagen	 veronderstellen	 respect
voor	de	stilte	van	elkaar.

Op	weg	naar	Pasen

Inleider:	 Pater	 Frans	Vervooren,	OCD
Amsterdam

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

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

MEER	INFORMATIE
	

Zondag	8	maart	2020	(14.30	–	17.30	uur)
Familiemiddag

Musical	door	de	Kisi-KIDS:
„Spector	-	het	beste	zit	van	binnen“

Stel	je	voor,	iemand	vraagt	je:	wat	is	je	grootste	wens?
Wat	 is	 jouw	droom	voor	 je	 leven?	Dat	 overkomt	 Erik,
een	 blinde	 bedelaar.	 En	 de	 vrienden	 die	 hij
onverwachts	ontmoet,	gaan	hem	helpen	om	die	droom
waar	 te	 maken.	 Erik	 twijfelt:	 zal	 het	 hem	 lukken?
Beleef	 het	 mee	 in	 deze	 musical.	 En....wat	 zijn	 jouw

dromen?	Durf	jij	ze	waar	te	maken?	

Ik	heb	een	droom.	Hoe	zou	de	wereld	eruit	zien,	als	iedereen	zijn	talenten	helemaal
zou	gebruiken	en	nieuwe,	ongekende	gaven	zou	ontdekken?	Met	deze	musical	wil	ik
je	uitdagen:	ontdek	wie	 je	bent,	durf	 te	 'doen'	en	 je	grens	 te	verleggen.	Droom	 je
mee?...	niets	is	onmogelijk!	

De	 musical	 „Spector	 -	 het	 beste	 zit	 van	 binnen“	 wil	 je	 uitdagen	 je	 talenten	 te
ontdekken	en	grenzen	te	verleggen.	Een	belevenis	voor	het	hele	gezin!

Programma:	Musical	-	versnapering	-	creatief	bezig	zijn	-	uitwisseling	–	Vespers

Kosten:	 €	 7,00	 per	 persoon	 (kinderen	 tot	 3	 jaar	 zijn	 gratis,	 korting	mogelijk	 voor
gezinnen)
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Lees	 verder	 in	 deze	 nieuwsbrief	 hoe	 je	 gratis	 toegangskaarten	 kunt
winnen!

Vrijdag	20	en	 zaterdag	21	maart
2020
24	uur	voor	de	Heer

De	 kapel	 is	 24	 uur	 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	…

Vanaf	eind	februari	is	meer	informatie	op	onze	website	te	vinden.

Als	gezin	buiten	de	gebaande
paden

De	 vakanties	 zijn	 een	 goede	 kans	 om	 met
het	 gezin	 de	 schatten	 van	 de	 Kerk	 en	 het
geloof	 verder	 te	 ontdekken.	 Maak	 van	 het
bezoeken	 van	 een	 kerk	 een	 klein
bedevaartje	en	noem	het	ook	zo,	of	verblijf
eens	 met	 het	 gezin	 in	 een	 klooster.	 De
kinderen	 maken	 kennis	 met	 het	 religieuze
leven	 en	 je	 vakantiegeld	 gaat	 niet	 naar	 de
commercie,	 maar	 naar	 een	 goed	 katholiek
doel...Een	 perfecte	 plek	 voor	 een	 bezoek
aan	 Limburg	 is	 Bezinningshuis	 Regina
Carmeli.	 Lees	 er	 meer	 over	 in	 het	 verslag
van	 Danny	 hieronder.	 Zij	 woont	 met	 haar
gezin	 al	meer	 dan	 een	 jaar	 in	 een	AZC.	Bij
de	zusters	kwamen	ze	op	adem	en	sloten	ze
een	moeilijk	 jaar	af	om	vol	hoop	2020	 in	 te
gaan.	Ook	ons	gezin	gaat	elk	jaar	naar	deze
plek.	 Vanuit	 daar	 bezoeken	 we	 familie	 in
Maastricht,	maar	 ook	 de	 plek	 zelf	 is	 ons	 al
eigen	 evenals	 de	 moeder	 stichteres	 Zr.
Anna-Maria	Tauscher.	Je	moet	er	heen	om	te
snappen	wat	Danny	bedoelt	met	'vredige	en	gezegende	plek'.
M.	Aerden

Het	 verblijf	 in	 Sittard	 gaf	 ons
ook	 de	 mogelijkheid	 om	 een
bezoek	 te	 brengen	 aan	 Onze
Lieve	Vrouwe	Sterre	der	Zee	 in
Maastricht.	 De	 laatste	 avond
van	ons	verblijf	werden	we	zelfs
uitgenodigd	 om	 mee	 te	 doen
aan	 de	 Driekoningenprocessie
in	 Maastricht.	 We	 verkleedden
ons	 als	 schaapsherder	 en
eindigden	 onze	 reis	 met	 deze
prachtige	 traditie.	 We	 willen
God,	 parochiekern	 Sint
Willibrordus	 en	 de	 zusters	 van
het	 Regina	 Carmeli	 Huis
bedanken	 die	 ons	 verblijf	 in
deze	 vredige	 en	 gezegende
plek	hebben	mogelijk	gemaakt.
We	 bidden	 dat	 we	 elk	 jaar
mogen	 terug	 komen	 als	 een
nieuwe	 familietraditie	 in
Nederland.	Danny	Osorio

Bron:
Parochieblad	 H.	 Augustinus,

februari	2020,	pag.	11.

“Bekeert	 u,	want	het	Rijk	 der	hemelen	 is
nabij”	(Mt.	4,	17)

Dat,	 zo	 zei	 Paus	 Franciscus	op	de	derde	 zondag	door
het	 jaar	 na	 het	 Angelusgebed,	 is	 de	 kern	 van	 onze
verkondiging.	Deze	"is	als	een	sterke	lichtstraal	die	de
duisternis	 en	 de	mist	 doorklieft,	 en	 herinnert	 aan	 de
profetie	van	Jesaja,	die	in	de	kerstnacht	gelezen	wordt:
“Het	 volk	 dat	 ronddwaalt	 in	 het	 donker,	 ziet	 dan	 een
helder	 licht,	 over	 hen	 die	 wonen	 in	 een	 land	 vol
duisternis	gaat	dan	een	stralend	licht	op”	(Jes.	9,	1)."
Met	de	komst	van	Jezus,	het	Licht	van	de	wereld,	heeft
God	de	Vader	 aan	de	mensheid	 zijn	 nabijheid	 en	 zijn
liefde	 getoond.	 Zij	 worden	 ons	 om	 niet	 gegeven,	 los
van	onze	verdiensten.	De	nabijheid	en	de	vriendschap
van	God	zijn	niet	te	danken	aan	onze	verdiensten,	zij	zijn	een	belangeloze	gave	van
God	die	wij	moeten	koesteren."
In	 februari	 vieren	 we	 het	 feest	 van	 de	 opdracht	 van	 de	 Heer	 en	 herdenken	 de
ontmoeting	van	Hannah	en	Simeon	met	het	pasgeboren	kind.	We	kennen	de	lofzang
van	de	oude	wetgeleerde,	die	vol	 innerlijke	vrede	 is:	 "Mijn	ogen	hebben	 thans	uw
Heil	 aanschouwd,	 dat	 Gij	 voor	 alle	 volken	 hebt	 bereid;	 een	 licht	 dat	 voor	 de
heidenen	 straalt,	 een	 glorie	 voor	 uw	 volk	 Israël."	Hij	 verwachtte	 vol	 verlangen	de
vertroosting	en	verlossing	van	Israël.	 In	het	aanschouwen	van	Jezus	heeft	zich	zijn
verwachting	vervuld.	Wat	een	groot	voorbeeld	voor	ons	om	ook	 in	geduld	en	met
hoop		een	lichtvolle	ontmoeting		met	Jezus	af	te	wachten	en	met	verlangen	ernaar
uit	te	kijken.

Wij	 mogen	 ons	 afvragen,	 of	 wij	 al	 zo
een	 lichtvolle	 ontmoeting	 vol	 glorie
met	 de	 Heer	 hadden.	 Soms	 is	 deze
ontmoeting,	 het	 geraakt	 zijn	 door	 de
Liefde,	heel	stil.	Paus	Franciscus	heeft
de	 afgelopen	 dagen	 vaak	 erop
gewezen,	dat	de	maat	altijd	ons	leven
is,	 dat	 zo	 een	 diepe	 ontmoeting
vruchten	 van	 bekering	 moet	 laten
zien.	 Tijdens	 de	 audiëntie	 op	 29
januari	 zei	 hij,	 dat	 de	 zaligsprekingen
de	 identiteitskaart	van	ons	christenen
zijn.	 Leven	 we	 niet	 in
overeenstemming	 hiermee,	 past	 onze
levensstijl	hier	niet	bij,	dan	mogen	we

ons	 niet	 christen	 	 noemen.	 Ook	 al	 weet	 de	 Paus	 dat	 dit	 zonder	 uitdagingen	 niet
mogelijk	 is:	 "Zo	 dikwijls	 is	 het	 onmogelijk	 zijn	 leven	 te	 veranderen,	 de	 weg	 van
egoïsme,	kwaad	en	zonde	te	verlaten	omdat	men	de	inspanning	van	de	bekering	te
veel	 alleen	 op	 zichzelf	 en	 op	 eigen	 krachten	 concentreert,	 en	 niet	 op	Christus	 en
Zijn	Geest.	Maar	onze	aanhankelijkheid	aan	de	Heer	kan	niet	herleid	worden	tot	een
persoonlijke	inspanning,	nee.	Dit	te	geloven,	zou	een	zonde	van	hoogmoed	zijn.	…
Onze	 aanhankelijkheid	 aan	 de	 Heer	 kan	 niet	 herleid	 worden	 tot	 een	 persoonlijke
inspanning,	 zij	moet	 integendeel	 tot	 uiting	komen	 in	openheid	en	vertrouwen	van
hart	en	geest	om	de	Blijde	Boodschap	van	Jezus	aan	te	nemen.	Het	is	het	woord	van
Jezus,	 de	 Blijde	 Boodschap	 van	 Jezus,	 het	 Evangelie,	 dat	 de	 wereld	 en	 de	 harten
verandert!	 Wij	 zijn	 dus	 geroepen	 om	 het	 woord	 van	 Christus	 te	 vertrouwen,	 ons
open	te	stellen	voor	de	barmhartigheid	van	de	Vader	en	ons	door	de	genade	van	de
Heilige	Geest	te	laten	omvormen.	Zo	begint	een	ware	weg	van	bekering.	Zoals	dat
met	de	eerste	volgelingen	het	geval	was:	de	ontmoeting	met	de	goddelijke	Meester,
met	zijn	blik,	zijn	woord,	heeft	hun	de	impuls	gegeven	om	Hem	te	volgen,	hun	leven
te	 veranderen	 en	 zich	 concreet	 ten	 dienste	 te	 stellen	 van	 het	 Rijk	 Gods."	 Een
uitnodiging	 aan	 ons	 allen	 om	 ons	 leven	 te	 bevragen	 en	 als	we	 beseffen,	 dat	 iets
misloopt	dan	om	te	keren	en	vol	hoop	en	verlangen	verder	te	gaan	op	de	weg	van
verlossing.	En	omdat	we	verlossing	 in	ons	 leven	waarlijk	 kunnen	ervaren,	daarom
kunnen	we	ook	blij	zijn	en	 iedere	dag	vol	vreugde	 leven.	 In	deze	zin	wens	 ik	allen
een	 vreugdevolle,	 verblijdende	 carnaval	 	 en	 een	 genadevolle	 start	 in	 de
veertigdagentijd	in	de	nabijheid	van	onze	hemelse	Vader.

Zr.	M.	Renata
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Facebook Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief
Bezinningshuis	Regina	Carmeli

Februari	2020:	10e	Jaargang,	Nr.	2

Uit	ons	jaarprogramma

29	februari	2020
Zaterdag	29	februari	2020	van	18:00	-	20:00	uur

Alpha-Youth

Een	 feestelijke	 startbijeenkomst	 om	 bekendheid	 te	 geven	 aan	 de	 Alpha-Youth.	 De
meeste	jongeren	zijn	bezig	met	religieuze	thema's	en	vragen	zich	af	of	er	meer	is.
Alpha	Youth	Sittard	is	een	veilige	plek	waar	jij	kunt	onderzoeken	wat	jij	zelf	gelooft.
Er	is	ook	ruimte	voor	het	opbouwen	van	nieuwe	vriendschappen.

MEER	INFORMATIE

FLYER	KISI	-	KIDS	DOWNLOADEN

Programma:	
	

Jaaroverzicht	2020 Maandoverzicht	februari

Besinnung	-	Einkehr	-	Exerzitien

Duitstalige	programma

Verblijf	in	Bezinningshuis	Regina	Carmeli	(Sittard)

Bezinningshuis	Regina	Carmeli	heeft	een	gasthuis	waar	mijn	man,	mijn	 tweejarige
dochter	en	 ik	het	genoegen	hadden	om	een	week	 te	verblijven	om	zo	het	nieuwe
jaar	2020	met	Onze	Lieve	Heer	in	te	gaan.	Gelegen	in	het	hart	van	Sittard,	gaf	het
ons	de	mogelijkheid	om	rond	te	lopen	in	het	centrum	van	de	stad,	mooie	kerken	en
monumenten	 te	 bezoeken.	 Het	 gasthuis	 is	 zeer	 comfortabel,	 gezellig	 en	 het	 is
kindvriendelijk.	De	serene	omgeving	nodigt	alle	gasten	uit,	zelfs	de	kleintjes	(!),	om
uit	te	rusten	en	om	in	stilte	en	contemplatie	te	verblijven.	Alle	gasten	kunnen	ook
genieten	 van	 de	 gezonde	 en	 smakelijke	 maaltijden	 die	 door	 de	 zusters
Karmelietessen	 in	 hun	 eigen	 keuken	worden	 bereid.	 Een	 groot	 pluspunt	 is	 dat	 de
gasten	 die	 mee-eten	 de	 tafel	 delen	 en	 voor	 elke	 maaltijd	 samen	 bidden.	 Dat
moment	van	gezamenlijk	gebed	voor	het	eten	vond	ik	heel	waardevol.
Eén	van	de	grootste	geestelijke	genoegens	van	ons	verblijf	in	het	Carmeli	Huis	was
de	hoofdkapel	op	de	begane	grond	met	het	graf	van	Z.	Moeder	Maria-Teresa	van	de
Heilige	 Jozef	(Anne-Maria	Tauscher).	Zij	 is	de	stichteres	van	de	Karmelietessen	van
het	Goddelijk	Hart	van	Jezus	en	heeft	ons	al	geholpen	met	haar	voorspraak	voor	een
speciale	 intentie	 die	we	 bij	 haar	 hebben	 gebracht	 terwijl	 we	 daar	 verbleven.	 Elke
ochtend	om	9.00	uur	is	er	de	Eucharistieviering	die	de	gasten	samen	met	de	zusters
kunnen	 bijwonen.	 Last	 but	 not	 least	 is	 er	 ook	 een	 kleine	 kapel	 op	 de	 eerste
verdieping	die	's	nachts	open	blijft.

Nieuws:	postulante	ingetreden	in	Vogelenzang

Op	 2	 februari,	 de	 dag	 van	 het	 godgewijde	 leven,	 waren	 zeven	 zusters	 van	 het
Moederhuis	naar	Vogelenzang,	om	samen	met	de	gemeenschap	daar	de	opname	en
het	postulaatsbegin	van	Sanne,	onze	nieuwe	Belgische	(!)	postulante,	te	vieren.	Een
dag	 van	 vreugde	 en	dankbaarheid	 voor	 ons	 allen!	Wij	 danken	God,	 en	wij	 bidden
voor	Sanne	dat	haar	vriendschap	met	Jezus	zich	steeds	meer	mag	verdiepen	en	dat
ze	een	gelukkige	dochter	van	onze	Lieve	Moeder	wordt.

Gratis	toegangskaarten	te	winnen

Hieronder	staan	5	vragen	over	de	KISI-Kids.
Uit	de	ingezonden	juiste	antwoorden	op	deze	vragen	worden	5	gratis
toegangskaarten	voor	de	musical	‘Spector	-	het	beste	zit	van	binnen’	(Zondag	8
maart	in	Regina	Carmeli,	Sittard)	verloot.

NB:	Alle	antwoorden	zijn	te	vinden	op	de	website:	https://www.kisi.org/nl/

1	KISI	is	een	internationale	familie	van	kinderen,	jongeren	en	volwassenen,	die	op
weg	is	met	liederen	en	musicals	tot	eer	van	.	.	.

2	Het	land	van	oorsprong	van	KISI	is	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

3	2007:	KISI	Oostenrijk	speelt	‘De	Barmhartige	Vader’	samen	met	Nederlandse
spelers	bij	het	20-jarig	jubileum	van	Samuel	Advies	in	Amsterdam	en	.	.	.	.	.

4	De	verantwoordelijken	voor	KISI-Nederland	heten	Harm	en	Ina		.	.	.	.	.	.

5	KISI	=	elke	dag	met	.	.	.	.	.	leven.
	

Antwoorden	voor	20	februari	a.u.b.	opsturen	naar:	(afzender	niet	vergeten!)
Zr.	M.	Gisela,	Kollenberg	2,	6132	AL	Sittard	of	reginacarmelizrg@gmail.com
	

De	winnaars	krijgen	rond	25	februari	te	horen	dat	ze	gratis	toegang	hebben!
	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
Naam:

Emailadres	of	telefoonnummer:

Mijn	oplossingen	vragen	KISI-Kids:
1	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

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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