
Beste	lezers,

Wij	 beleven	 dit	 jaar	 een	 bijzondere	Vastentijd.	 Elke	 keer	 als	 ik	 de	 deur	 van	
mijn	kantoor	open	doe	en	op	de	gang	kom,	word	ik	eraan	herinnerd:	de	gang
is	donker,	niemand	te	zien,	het	huis	staat	leeg,	geen	gasten,	geen	mensen	die
op	zoek	zijn	naar	een	boek,	een	rozenkrans,	een	kaart,	…	God	zij	dank	mag
onze	kapel	buiten	de	tijden	van	onze	vieringen	wel	open	zijn.	Mensen	komen
om	even	bij	Jezus	te	zijn,	een	kaars	aan	te	steken,	hun	vragen	en	zorgen	 in

het	 intentieboek	 te	schrijven,	 ...	Onze	Moeder	Stichteres	Moeder	Maria	Teresa	van	de	Heilige
Jozef,	 schreef	 in	 1925:	 “De	Goede	Week	moet	 in	 grote	 ingekeerdheid	 doorgebracht	 worden,
vooral	Witte	Donderdag	en	Goede	Vrijdag.	Dat	moeten	echt	‘dagen	van	gebed’	zijn…”	

Dit	 jaar	 is	de	hele	Vastentijd	een	 tijd	 van	 ingekeerdheid,	of,	 zoals	onze	bisschop	Harrie	 zegt:
„We	zijn	met	dat	virus	in	een	raar	scenario	terechtgekomen.	We	worden	door	elkaar	gerammeld.
Dingen	waar	je	als	welvaartskind	vanzelfsprekend	op	rekent,	verliezen	plots	hun	vaste,	normale
status.	 Veel	 wordt	 onzeker.	 Een	 confrontatie	met	 de	 broosheid	 van	 ons	 bestaan.	We	 komen
terug	bij	de	eenvoud	van	het	begin.”	Ook	de	bisschop	wordt	 teruggeworpen	op	zichzelf.	 „Mijn
agenda	 loopt	 leeg	 als	 een	 bad	waar	 je	 de	 stop	 uit	 trekt.	 Alle	 feestelijkheden,	 waarbij	 ik	 was
uitgenodigd,	zijn	geschrapt.	Niet	dat	ik	niets	te	doen	heb,	maar	je	leven	wordt	anders.	Er	is	meer
tijd.	Om	na	 te	denken.	Noem	het	mentale	quarantaine.	Maak	 tijd	voor	 jezelf,	overzie	 je	 leven.
Wat	is	er	werkelijk	van	waarde?	Als	we	dat	eerder	en	vaker	zouden	hebben	gedaan,	zouden	we
niet	nu	massaal	van	onze	sokkel	van	gewoonte	zijn	geslagen.”

Het	is	traditie	om	in	tijden	van	nood	mensen	de	kans	te	bieden	te	bidden	bij	het	gebeente	van
een	heilige.	De	bisschop	heeft	voor	de	noodkist	van	Sint	Servaas	 in	de	basiliek	 in	Maastricht
gebeden,	hij	heeft	de	Sint	Rosakapel	in	Sittard	bezocht	en	daar	een	gebed	uitgesproken	en	een
kaars	 aangestoken.	 Hij	 bidt	 voor	 de	 zieken,	 voor	 hen	 die	 zijn	 gestorven,	 voor	 hen	 die	 een
dierbare	 verloren	 en	 voor	 hen	 die	 voor	 ons	 zorgen.	 „Maar	 ook	 dat	 wij	 in	 deze	 crisis	 de	 rust
mogen	bewaren.	De	media:	 ze	 tuimelen	over	elkaar	heen,	 al	 die	 cijfers	over	meer	 zieken	en
doden.	Als	 je	dat	de	hele	dag	volgt,	word	 je	gek.	Onrustig.	Je	ziet	hoe	mensen	reageren,	dat
hamsteren.	Ze	worden	onzeker.	Ik	merk	als	ik	ga	bidden,	word	ik	rustig.	Dat	gun	ik	anderen
ook.”

Ja,	gunnen	we	ons	zelf	en	elkaar	deze	rust,	nu	in	de	Goede	Week,	en	ook
daarna,	 om	 zo	 op	 afstand	 en	 toch	 samen	 op	 te	 gaan	 naar	 Pasen,	 om
samen	met	Jezus	het	lijden	te	aanvaarden	om	ook	met	Hem	te	verrijzen.

Ik	wens	u,	uw	families,	uw	dierbaren,	…	ook	namens	alle	medezusters,

nog	een	gezegende	bijzondere	Goede	Week	gezegende	bijzondere	Goede	Week	
en	Zalig	Pasen!Zalig	Pasen!

Met	hartelijke	groeten,	zr.	M.	Gisela

TERUGBLIK	WANDELMAATWEEKENDTERUGBLIK	WANDELMAATWEEKEND
OPEN	HOF,	13	-	15	MAART	2020OPEN	HOF,	13	-	15	MAART	2020

Met	 een	 speciale	 Wandelmaatgroep,	 met	 14
deelnemers	 uit	 mijn	 eigen	 kerk	 uit	 Bleiswijk,
waren	 we	 dit	 weekend	 te	 gast	 in	 Regina
Carmeli.	 Het	 was	 bijzonder	 om	 juist	 op	 dat
ogenblik	 hier	 te	 gast	 te	 zijn.	 Op	 20	 maart,	 5
dagen	 na	 dit	 weekend,	 probeerde	 ik	 mijn
gevoelens	 en	 gedachten	 over	 dit	 weekend	 op
papier	te	zetten:

Met	 tranen	 in	 mijn	 ogen	 steek	 ik	 nog	 even
‘onze’	Wandelmaatkaars	aan,
Me	realiserend	dat	het	bijzondere	weekend,	dat	we	met	elkaar	hebben	beleefd,	een	overgang
heeft	 gemarkeerd	 van	 een	 wereld,	 waarin	 alleen	 werd	 geadviseerd	 geen	 handen	 meer	 te
schudden	 en	 evenementen	 met	 meer	 dan	 100	 mensen	 te	 vermijden,	 naar	 een	 wereld	 die
nagenoeg	 stil	 is	 komen	 te	 staan	 en	 waarin	 fysiek	 contact	 zoveel	 mogelijk	 vermeden	 moet
worden.

Met	tranen	in	mijn	ogen	steek	ik	nog	even	‘onze’	Wandelmaatkaars	aan,
Denkend	aan	de	mooie	ontmoetingen,	die	we	hebben	gehad,	met	elkaar,	met	zr.	M.	Gisela	en
zr.	 M.	 Renata	 die	 altijd	 voor	 ons	 klaar	 stonden,	 met	 zr.	 Mary	 Joseph	 die	 zo	 gedreven	 en
enthousiast	ons	 rondleidde	 in	het	huismuseum,	met	zr.	M.	Johanna	die	zo	openhartig	en	met
humor	vertelde	over	haar	roeping,	haar	geloof	en	het	kloosterleven	en	met	de	vrijwilliger	in	de
basiliek,	die	ontroerd	vertelde	over	zijn	wonderlijke	genezing.

Met	tranen	in	mijn	ogen	steek	ik	nog	even	‘onze’	Wandelmaatkaars	aan,
Om	 terug	 te	 kunnen	denken	aan	 de	 prachtige	 natuur,	 de	 stilte	 ’s	morgens	 vroeg,	 de	 zon	 die
opkwam	boven	de	Kollenberg,	het	eekhoorntje	bij	de	Rosakapel,	de	drie	reeën	in	het	veld,	de
wandeling	 met	 elkaar	 naar	 de	 Rosakapel	 toe,	 het	 banjeren	 door	 de	 bagger	 langs	 de
Geleenbeek,	de	zon	die	ons	regelmatig	vergezelde	en	de	bloeiende	magnolia	in	de	binnentuin.

Met	tranen	in	mijn	ogen	steek	ik	nog	even	‘onze’	Wandelmaatkaars	aan,	
Om	erbij	stil	te	kunnen	staan	hoe	bijzonder	het	was	dat	we	onze	kwetsbaarheid	naar	elkaar	toe
durfden	laten	zien,	hoe	‘Jezelf	zijn’	een	thema	werd	door	het	openingsgedicht,	de	DVD	en	het
gesprek	met	zr.	M.	Johanna,	hoe	sommigen	van	ons	hun	grenzen	verlegden	of	tegen	grenzen
aanliepen.
	
Met	tranen	in	mijn	ogen	steek	ik	nog	even	‘onze’	Wandelmaatkaars	aan,
Terugdenkend	 aan	 de	 indrukwekkende	 eigen	 dagsluiting	 van	 zaterdagavond,	 het	 gezang,	 de
teksten	 en	 gedichten	 en	 zeker	 ook	 het	 gebed,	 met	 de	 stiltes,	 de	 openhartigheid	 en
verbondenheid	 met	 de	 a(A)nder.	 En	 aan	 de	 zuster,	 die	 stilletjes	 in	 het	 Oratorium	 naar	 ons
geluisterd	had	en	er	zo	door	geraakt	was.

Met	tranen	in	mijn	ogen	steek	ik	nog	even	‘onze’	Wandelmaatkaars	aan,
Omdat	ik	op	zondagochtend	zo	geraakt	werd	toen	ik,	samen	met	de	zusters,	voorbeden	mocht
doen,	waarbij	 ik	 iets	kon	uitdrukken	over	het	gevoed	worden	door	dezelfde	bron	en	waarbij	 ik
mocht	bidden	voor	een	ziek	gemeentelid,	waarmee	wij	ons	verbonden	voelen.

Met	tranen	in	mijn	ogen	steek	ik	nog	even	‘onze’	Wandelmaatkaars	aan,
Omdat	 het	 soms	 zo	moeilijk	 is	me	 niet	 schuldig	 te	 voelen	 nu	 een	 aantal	 deelnemers	 ziek	 is
geworden,	maar	ook	omdat	ik	me	gesteund	voel	door	mensen	die	mij	verzekeren	dat	het	op	dat
moment	de	juiste	keuze	is	geweest	om	te	gaan	en	ieder	daar	ook	zelf	verantwoordelijk	in	was.

Met	tranen	in	mijn	ogen	steek	ik	nog	even	‘onze’	Wandelmaatkaars	aan,
Terugdenkend	 aan	 de	 vele	 tranen,	 die	 bij	 de	 afsluiting	 vloeiden,	 en	 aan	 de	 vele	 papieren
zakdoekjes	die	uitgedeeld	werden,	omdat	we	bang	waren	voor	wat	ons	 thuis	 te	wachten	zou
staan,	maar	ook	omdat	we	het	zo	goed	met	elkaar	hebben	gehad,	hebben	genoten	van	de	rust,
de	stilte,	de	ontmoeting	met	de	a(A)nder	en	de	verbondenheid.

Moge	we	deze	dagen	ons	door	dit	licht,	de
warmte,	de	herinneringen	en	de	verbondenheid
gedragen	weten	en	door	de	tekst	van	het	lied
van	Teresa	van	Avila,	dat	we	tijdens	het
weekend	met	elkaar	zongen:

Nada	te	turbe,	nada	te	espante,
quien	a	Dios	tiene,	nada	le	falta
Nada	te	turbe,	nada	te	espante,
solo	Dios	basta

Laat	niets	je	verontrusten,
laat	niets	je	beangstigen:
Wie	God	heeft	ontbreekt	niets.
God	alleen	is	genoeg.

Gerda	Stougie,	gids	De	Wandelmaat.

Ook	in	onze	kloostergemeenschap	worden	we
geconfronteerd	met	de	coronacrisis:	éen	van	onze	zusters
is	 al	 genezen	 van	 het	 coronavirus,	 alle	 andere	 zusters
schijnen	nog	gezond	te	zijn.	Maar	wij	zijn	toch	voorzichtig
met	 onze	 oude	 zusters.	 Daarom	 zitten	 ze	 allen	 in	 het
‘Theresienhuis’	 (het	 gedeelte	 van	 het	 huis	 waar	 ze	 ook
hun	kamers	hebben),	ook	voor	het	bidden,	eten,	...	Het	is
opvallend	 hoe	 positief	 ze	 op	 deze	 maatregel	 hebben
gereageerd.	We	zijn	nu	met	2	communiteiten	van	zusters
Karmelietessen	 van	 het	 Goddelijk	 Hart	 van	 Jezus	 in
Sittard,	er	wordt	dus	nog	meer	gebeden.

Onze	 algemene	 overste,	 Moeder	 Karla	 Marija,	 heeft
gevraagd	dat	de	zusters,	die	dat	kunnen,	in	deze	crisistijd
elke	dag	naar	de	Rosakapel	pelgrimeren	 om	 te	 bidden
voor	 allen	 die	 door	 de	 coronacrisis	 getroffen	 zijn.	 De
heilige	 Rosa	 heeft	 in	 de	 17e	 eeuw	 Sittard	 van	 de	 pest
bevrijd,	nu	is	haar	voorspraak	weer	nodig.

Op	2	april	ontving	ik	volgend	e-mailbericht	van	Liliane:
Ik	heb	op	de	Kollenberg	2	 foto’s	gemaakt	van	zusters	uit
uw	klooster.	Ik	zie	ze	bijna	elke	dag	samen	lopen.	
Gisteren	 groette	 ik	 hen	 weer,	 en	 toen	 hoorde	 ik	 dat	 ze
onder	 het	 lopen	 samen	 bidden.	 Dat	 heeft	 mij	 enorm
geraakt	en	goed	gedaan.
	

GEBED	VOOR	ZEGEN	EN	BESCHERMING
BIJ	GEVAAR	VAN	UITBREKEN	VAN	VOLKSZIEKTES

	
God,	 toevlucht	 in	 onze	 nood,	 kracht	 in	 onze	 vertwijfeling	 en	 angst,	 vertroosting	 in	 ziekte	 en
lijden.	 Wees	 ons,	 uw	 volk,	 nabij	 en	 genadig	 nu	 wij	 allen	 de	 gevolgen	 ondervinden	 van	 het
uitgebroken	corona-virus.
Wees	een	Beschermer	voor	hen	die	dit	virus	hebben	opgelopen.	Wij	bidden	voor	hen	om	hoop
en	genezing.	Wij	bidden	voor	hen	die	aan	de	gevolgen	van	dit	virus	zijn	overleden,	dat	zij	bij	U
geborgen	mogen	zijn.	Wij	 bidden	voor	allen	die	werkzaam	zijn	 in	de	gezondheidszorg	en	het
openbaar	bestuur,	dat	 zij	 uw	nabijheid	en	zegen	mogen	ervaren	 in	hun	werk	 ten	dienste	van
heel	de	samenleving.
Doe	ons	beseffen	hoe	groot	uw	 liefde	 is	voor	 ieder	van	ons	en	dat	Gij	met	ons	zijt	nu	wij	de
kwetsbaarheid	van	ons	bestaan	ervaren.	Versterk	ons	geloof	en	onze	hoop	zodat	wij	ons	altijd
zonder	aarzelen	overgeven	aan	uw	vaderlijke	voorzienigheid.
Door	Christus	onze	Heer.	Amen.
	

Heilige	Rosa		-		Bid	voor	ons!!

Toos	 schreef	 over	 de	 gebedsdienst	 bij	 de
extra	 zegen	 Urbi	 het	 Orbiextra	 zegen	 Urbi	 het	 Orbi	 over	 stad	 en
wereld,	 i.v.m.	 met	 de	 coronapandemie,	 op	 27
maart	2020:

Ontroerend	 hoe	 Paus	 Franciscus	 daar
kwetsbaar	 en	 breekbaar,	 haast	 alleen	 op	 dat
grote	plein	stond.	En	ondertussen	regende	het.
Het	oude	kruis	dat	ooit	twaalf	weken	door	Rome
werd	gedragen	in	de	dagen	van	de	zwarte	pest
stond	 dicht	 bij	 hem.	 Ontroerend	 hoe	 de	 Paus
het	 kruis	 kuste	 en	 in	 dat	 gebaar	 alle	 zieke	 en
stervende	medemensen.

Ik	heb	tranen	gelaten	bij	de	zegen	van	die	droevige	en	kwetsbare	paus.	Je	hoorde	de	klokken
en	 de	 sirenes	 door	 elkaar.	 Heel	 indrukwekkend!	 Alleen	 een	 kruis…	 een	 oude	 icoon	 en	 een
gebroken	paus	en	het	was	niet	de	paus	die	ons	zegende.	Het	was	Christus	zelf.	Een	mooi	en
ontroerend	moment.

En	 dan	 die	 troosteloze	 regen	 als	 tranen	 van	 de	 hemel	 en	 de	 mensheid.	 Wat	 was	 dit	 een
indrukwekkend,	 verstillend	 en	 intens	 gebedsuur:	 kwetsbare	 stilte,	 bemoedigende	 preek	 en
daarna	een	emotionele	zegen!

Moge	het	velen	sterken	 in	hun	geloof,	hoop	geven	bij	verdriet	en	kracht	 in	de	strijd	 tegen	het
virus	 en	 genezing	 van	 de	 zieken.	 Moge	 het	 de	 hele	 wereld,	 die	 nu	 in	 een	 storm	 verkeert
vertrouwen	geven	dat	de	Heer	allen	nabij	is!

“Hij	is	opgestaan	en	leeft	onder	“Hij	is	opgestaan	en	leeft	onder	onsons””.	.	

“De	 Heer	 roept	 ons	 vanaf	 zijn	 Kruis	 op	 om	 het
leven	 dat	 ons	 te	wachten	 staat	 te	 herontdekken,
om	te	kijken	naar	hen	die	ons	nodig	hebben,	om
de	 genade	 die	 in	 ons	 woont	 te	 versterken,	 te
erkennen	 en	 te	 bemoedigen.	 Laten	 we	 de
kwijnende	vlam,	die	nooit	ziek	wordt,	niet	doven,
maar	 laten	 we	 toe	 dat	 zij	 de	 hoop	 weer
aanwakkert.”	Zo	bemoedigde	de	Paus	tijdens	zijn
boeiende	 gebedsuur	 op	 27	maart	 alle	 gelovigen
en	allen	die	in	deze	uitdagende	tijd	met	hem	zich
in	 gebed	 verenigden.	 Alleen	 deze	 zin	 uit	 zijn
meditatie	 is	 het	 waard	 om	 woord	 voor	 woord	 te
worden	“gegeten”.	Zoals	zijn	hele	toespraak	en	al
zijn	gebeden.

‘Hebt	 u	 gezien	 met	 welke	 blik	 en	 aandacht	 de
Paus	voor	het	pestkruis	knielde?	Het	was	niet	het
enige	moment	waar	ik	kippenvel	heb	gehad.	Eén
in	geest	met	onze	lijdende	Heer	aan	het	kruis,	sprekend	van	hart	tot	hart.	Welk	getuigenis	dat
we	ook	als	christenen,	zoals	de	hele	wereld,	onze	zwakheid	en	onmacht	voelen,	dat	we	onze
kwetsbaarheid	 zien	 en	 geen	 oplossing	 voor	 deze	 wereldwijde	 crisis	 hebben,	 die	 met	 een
vingerknip	kan	gebeuren.	Maar	 tegelijk	ook	het	getuigenis	van	ons	geloof	dat	niet	bij	kruis	en
leed	en	ellende	blijft	staan,	maar	uitkijkt	in	hoop	en	vertrouwen.	Van	welke	kwijnende	vlam,	die
nooit	ziek	wordt,	spreekt	de	Paus?	De	vlam	van	de	liefde	van	God	die	in	iedere	mens	woont,	de
levensadem	die	Hij	ons	heeft	ingeblazen.	Deze	vlam	kunnen	we	doven	of	aanwakkeren.	Precies
dat	wat	we	tijdens	de	heilige	dagen	vieren	en	mediteren.	Zoals	het	toen	met	Jezus	is	gebeurd,
zo	is	het	lot	van	onze	vlam,	van	onze	ziel.

Op	Goede	Vrijdag	vieren	wij	het	lijden	en	sterven	van	Jezus.	Hij	heeft	de	zonden	naar	het	kruis
gedragen,	Hij	heeft	zich	zelf	 tot	zonde	gemaakt.	Aan	het	kruis	heeft	Hij	ook	ons	de	weg	 laten
zien,	 dat	 onze	 zondige	mens	moet	 sterven.	 "Bekeer	 je,"	 (Mc.	 1,	 15)	 "keer	 tot	Mij	 terug,	 van
ganser	harte,	met	vasten,	met	geween	en	met	rouwklacht!"	(Joel	2,	12).	U	roept	ons	op	om	deze
tijd	van	beproeving	aan	te	grijpen	als	een	tijd	van	keuze.	Het	is	niet	de	tijd	van	uw	oordeel,	maar
van	 ons	 oordeel:	 de	 tijd	 om	 te	 kiezen	 tussen	 wat	 werkelijk	 telt	 en	 wat	 voorbijgaat,	 om	 te
onderscheiden	wat	nodig	is	en	wat	niet.	Het	is	de	tijd	om	de	koers	van	het	leven	weer	opnieuw
op	U,	Heer,	en	op	de	anderen	te	richten.”

De	hele	vastentijd	hadden	we	tijd	om	deze	keuze	te	maken,	om	onze	harten	te	openen	en	de
zonde	uit	ons	hart,	uit	ons	leven	te	verdelgen.	Omdat	dan	iets	nieuws	in	ons	kan	beginnen.		Pas
dan	kan	God	uit	ons	een	nieuwe	schepping	vormen,	een	schepping,	die	uit	zijn	verlossing	voort
komt.	“En	Hij	 is	voor	allen	gestorven,	opdat	zij	die	leven	niet	meer	voor	zichzelf	zouden	leven,
maar	voor	Hem	die	ter	wille	van	hen	is	gestorven	en	verrezen.	Daarom	beoordelen	wij	voortaan
niemand	 meer	 naar	 de	 oude	 maatstaven.	 En	 al	 hebben	 wij	 Christus	 ooit	 op	 zulke	 wijze
beoordeeld,	 dan	nu	 toch	niet	meer.	 	 Zo	 is	 dus	wie	 in	Christus	 is,	 een	nieuwe	schepping:	 het
oude	 is	 voorbij,	 het	 nieuwe	 is	 al	 gekomen.	 	 En	 dit	 alles	 komt	 van	 God.	 Hij	 heeft	 ons	 door
Christus	met	zich	verzoend…”	(1	Kor.	5,15-17)

Hier	 is	 ons	 geloof	 gevraagd.	 Vertrouw	 ik,	 dat	 Gods	 verlossende	 liefde,	 mij	 kan	 redden	 uit
verdriet,	 angst,	 eenzaamheid	 en	 uit	 de	 gevangenis	 van	mijn	 ego?	Dan	 is	 nu	 de	 tijd	 om	met
vreugde	en	hoop	op	te	gaan	naar	het	grote	feest	van	Pasen.	Laten	we	wat	niet	liefde	is,	in	ons
sterven,	wat	 donker	 is	 en	 triest,	 laten	we	opstaan	en	gaan	naar	 het	 licht,	 niet	 pas	als	we	dit
aardse	leven	verlaten,	maar	nu	al	(of:	reeds	nu).		Want	ook	al	leven	we	hier	in	verdrukking	en
onzekerheid,	we	hebben	goede	moed	omdat	Christus	de	wereld	heeft	 overwonnen.	 (zie	 Joh.
16,33)

In	deze	zin	allen	een	boeiende	stille	week	en	een	vreugdevol	Feest	van	Pasen.

Zr.	M.	Renata

Als	afsluiting	van	zijn	meditatie	bij	het	Evangelie	(Mc.	4:	35-41)
zei	Paus	Franciscus	op	27	maart	2020	op	het	St.	Pietersplein:

Beste	 broeders	 en	 zusters,	 vanuit	 deze	 plaats,	 die	 het
rotsachtige	 geloof	 van	 Petrus	 verhaalt,	 wil	 ik	 jullie	 vanavond
allemaal	aan	de	Heer	toevertrouwen,	op	voorspraak	van	Onze
Lieve	 Vrouw,	 heil	 van	 Gods	 volk,	 ster	 van	 de	 stormachtige
zee.	 Uit	 deze	 zuilengalerij	 die	 Rome	 en	 de	 wereld	 omarmt,
daalt	 Gods	 zegen	 op	 je	 neer	 als	 een	 troostende
omhelzing.	Heer,	 zegen	de	wereld,	 geef	 gezondheid	aan	het
lichaam	en	troost	aan	het	hart.	U	vraagt	ons	niet	bang	te	zijn.
Maar	ons	geloof	 is	zwak	en	we	zijn	bang.	Maar	U,	Heer,	 laat
ons	niet	aan	de	greep	van	de	storm	over.
En	nogmaals:	"Wees	niet	bang"	(Mt.	28,	5).	En	wij,	samen	met
Petrus,	"werpen	al	onze	zorgen	op	U,	want	Gij	hebt	zorg	voor
ons".	(1	Petr.	5,	7)
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Ingezonden	door	Rini	(gelezen	op	Kerknet.be):

Vanuit	de	hemel	schrijft	 (de	ghostwriter	van)	Sint-Ignatius	deze	brief	met	4Vanuit	de	hemel	schrijft	 (de	ghostwriter	van)	Sint-Ignatius	deze	brief	met	4
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Dierbare	mensen	op	aarde,
Ik	zie	dat	jullie	het	moeilijk	hebben	om	een	houding	te	vinden	ten	aanzien	van	het	coronavirus.
Dat	is	niet	vreemd.	De	voorbije	tientallen	jaren	heeft	de	wetenschap	zo’n	vooruitgang	geboekt,
je	ging	haast	geloven	dat	binnen	de	kortste	keren	voor	elk	probleem	een	oplossing	kan	worden
bedacht.	 Nu	 wordt	 wereldwijd	 duidelijk	 dat	 dit	 een	 illusie	 is.	 Dat	 kan	 behoorlijk	 verwarrend
werken.

Zelf	heb	ik	ruim	30	jaar	gekampt	met	een	chronische	ziekte.	Als	algemene	overste	van	de	snel
groeiende	jezuïetenorde	werd	ik	15	jaar	lang,	dag	in	dag	uit,	geconfronteerd	met	alle	mogelijke
en	onmogelijke	problemen.	Ik	wil	jullie	graag	vier	tips	geven	om	deze	barre	tijden	goed	door	te
komen.	Ze	zijn	ontleend	aan	mijn	eigen	ervaring.

1)	 Gehoorzaam	 ten	 tijde	 van	 dit	 coronavirus	 aan	 de	 artsen,	 de	 wetenschappers	 en	 de
bevoegde	overheden	als	was	het	aan	God	zelf.	Ook	al	ben	je	het	niet	met	hun	besluiten	eens	of
snap	 je	 ze	 niet	 goed,	 heb	 de	 nederigheid	 om	 te	 aanvaarden	 dat	 het	 de	 moeite	 loont	 te
vertrouwen	op	hun	kennis	en	ervaring.	Het	zal	je	een	gerust	geweten	geven	en	je	toelaten	jouw
bijdrage	te	leveren	tot	de	oplossing	van	de	crisis.

2)	Hoed	je	voor	angst.	Angst	komt	nooit	van	God	en	leidt	niet	naar	God.	De	angst	fluistert	 je
vaak	alle	mogelijke	redenen	in	waarom	je	bang	zou	moeten	zijn.	Veel	daarvan	is	waar.	Alleen,	je
hoeft	 er	 geen	 angst	 voor	 te	 hebben.	 De	 Heer	 zorgt	 ook	 nu	 voor	 jullie.	 Dat	 weet	 ik	 uit	 goed
ingelichte	hemelse	bron.	De	ervaring	heeft	geleerd	dat	Hij	 recht	schrijft	op	de	kromme	aardse
lijnen.	Durf	daarin	te	geloven.

3)	 In	 tijden	van	crisis	heb	 je	niet	minder,	maar	 juist	meer	baat	bij	gebed.	Gun	het	 je	om	 je	 te
laven	aan	zijn	liefde.	Het	is	het	beste	tegengif	tegen	de	angst.

4)	 Ten	 slotte,	 vergeet	 bij	 dit	 alles	 niet	 te	 leven	en	 te	genieten	 van	 het	 leven.	 Wat	 er	 ook
gebeurt,	elke	seconde	die	 je	gegeven	wordt	 is	een	enig	en	kostbaar	geschenk.	Daar	kan	het
coronavirus	niets	aan	veranderen.

Met	jullie	verbonden	in	niet	aflatend	gebed,	+	Ignatius,	Hemel,	14-3-2020,	aardse	tijd

Alle	gekheid	op	een	stokje,	4	ignatiaanse	tips:
blijf	rustig,	luister	naar	de	artsen,	bid	en	blijf	genieten.	©	Nikolaas	Sintobin

Uit	ons	jaarprogramma
Uit	 ons	 jaarprogramma	 kunnen	 we	 helaas	 niets	 in	 deze	 nieuwsbrief	 vermelden,	 ook	 geen
overzicht	van	de	maand.

Tot	 Pinksteren	 zijn	 (voorlopig)	 alle	 activiteiten	 geannuleerd,	 en	 alle	 groepen	 hebben	 zich
afgemeld.	Ook	mensen	 die	 op	 zoek	 zijn	 naar	 rust,	 stilte,	 bezinning,	…	mogen	 zolang	 als	 de
maatregelen	i.v.m.	de	coronacrisis	gelden	niet	in	Regina	Carmeli	verblijven.
	
Maar	 als	 bezinningshuis	 en	 als	 kloostergemeenschap	 willen	 wij	 toch	 met	 allen	 verbonden
blijven;	we	bidden	dagelijks	in	de	Vespers	een	voorbede	‘voor	onze	weldoeners,	bekenden	en
allen,	die	om	ons	gebed	gevraagd	hebben	of	ons	gebed	nodig	hebben’.
	
“De	bisschoppen	roepen	nu	de	publieke	vieringen	zijn	afgelast	in	verband	met	het	coronavirus,
nadrukkelijk	op	om	biddend	met	elkaar	verbonden	te	blijven.”	(Anna	Kruse)

De	meeste	van	onze	lezers	kunnen	deze	verbondenheid	via	Internet	beleven,	b.v.
https://www.rkkerk.nl/nieuws/
https://www.bisdom-roermond.nl/Gebeden-om-in-de-Goede-Week-thuis-te-bidden
	
Wat	kunnen	wij	voor	u	doen,	vooral	voor	hen,	die	geen	internet,	geen	email	hebben?
Heeft	u	behoefte	aan	een	gesprek	of	kent	u	 iemand	die	eenzaam	is	en	het	 fijn	zou	vinden
om	met	een	zuster	te	spreken	of	een	brief/kaart	van	haar	te	ontvangen?	Laat	het	ons	weten.
Wij	bellen	op	een	tijd	die	passend	is,
	of	wij	schrijven	een	paaswens.
Wilt	 u	de	gebeden	om	 in	de	Goede	Week	 thuis	 te	bidden,	de	 teksten	van	de	Liturgie	 van
Goede	 Vrijdag,	 van	 de	 Paaswake,	 een	 andere	 gebedstekst,	…	 ontvangen?	 Laat	 het	 ons
weten.	Wij	sturen	het	u	per	post.
Heeft	u	een	bijzondere	gebedsintentie?	Laat	het	ons	weten.	De	zusters	nemen	uw	 intentie
op	in	hun	gebeden.
…

GEESTELIJKE	COMMUNIE:
Bij	oprechte	deelname	aan	de	H	Mis	via	radio	of	TV	of	life-stream	op	het	moment	dat	de	priester
de	woorden	spreekt:	Zie	het	Lam	Gods	dat	wegneemt….	het	onderstaande	gebed	bidden:

Mijn	Jezus,	ik	geloof	dat	Gij		in	het	allerheiligste	Sacrament	tegenwoordig	zijt.
Ik	bemin	U	boven	alles	en	wens	U	in	mijn	hart	te	ontvangen.	

Maar	ik	kan	dit	nu	niet	werkelijk	doen;	
daarom	bid	ik	U:	kom	tenminste	op	geestelijke	wijze	in	mijn	hart.	

Ik	omhels	U,	alsof	Gij	reeds	gekomen	waart	en	verenig	mij	geheel	en	al	met	U.	
Laat	mij	toch	nooit	van	U	gescheiden	worden.	Amen.

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.
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