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Beste lezers,
Op 13 juli werd Nieuwsbrief Nr. 7 en 8, juli en augustus 2020, verzonden.
Sinds toen is geen Nieuwsbrief meer verschenen. Hoe kan dat? In Regina
Carmeli is het in de afgelopen maanden een bijzondere tijd geweest
(maatregelen i.v.m. corona - heel veel telefoons en mails vanwege aanof afmelden van groepen of privégasten - zieke vrijwilligers - zr. M. Renata is
vertrokken), waardoor het voor mij niet mogelijk was, om een Nieuwsbrief in elkaar te
zetten. Maar ik kan toch zeggen, dat ik steeds weer merk, dat God ons niet in de steek
laat.
Uit de Adventsboodschap van onze bisschop Harrie Smeets:
“… Een van de oer-menselijke gevoelens, die dit jaar nogal sterk naar voren kwam, is
angst: een bedreigend virus in de buurt of geweld dat een mens blijkbaar zomaar kan
treffen: het roept angst op. Bang zijn, is een heel menselijke eigenschap die ertoe kan
leiden dat we ons verschansen achter de schijnveiligheid van een wapen, van scherpe
woorden of van een gezichtsuitdrukking waaraan niets valt af te lezen. …
God brengt onze wereld geen onheil maar heil. De Immanuel, God-met-ons, komt
naar ons toe en laat ons weten dat we ten diepste van God zijn. Wees waakzaam,
zodat we Zijn Woord met open armen kunnen ontvangen, zodat het ons innerlijk kan
bevrijden van angst en onzekerheid en niet afketst op een geharnast innerlijk.
‘God staat bij, wie op Hem durft te hopen.’ Dat is de belofte van Jesaja. En iets durven,
veronderstelt dat we niet te bang zijn. Laten we niet bang zijn op God te vertrouwen.
In het groeiende Licht van de Advent kan Hij de wolken van onze bange duisternis
verdrijven en ons brengen tot Christus: Licht uit Licht.”
Laten we ons uitnodigen om deze oproep in ons eigen leven gestalte te geven! Niet
bang zijn - vertrouwen - waakzaam zijn - Jezus met open armen verwachten en
ontvangen, … Dan wordt het in ons hart, in onze gemeenschappen, in onze gezinnen,
… Kerstmis. Dan wordt alles nieuw, dan straalt Gods Licht in onze wereld.
Ik heb al enkele kerst- en nieuwjaarswensen ontvangen. Hartelijk dank! De meeste
schrijvers zullen geen persoonlijke kaart of mail van mij ontvangen. Het lukt niet. Maar
ik steek voor allen een grote kaars aan bij het graf van onze Moeder Stichteres. Die
kaars brandt voor al uw intenties. De zusters van het Moederhuis, die nog allen gezond
zijn, bidden in deze tijd heel bijzonder voor allen, met wie we verbonden zijn, en voor
hen die om ons gebed vragen, vooral ook voor de velen, die met Kerstmis niet de
mogelijkheid hebben, om de H. Mis in de kerk mee te kunnen vieren.

Nog een genadevolle Adventstijd!
Zalig Kerstfeest!
Gods Zegen voor het jaar 2021!
Met hartelijke groeten, ook namens alle medezusters,
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Jaarprogramma 2021
Er is nog geen programmaboekje. Het is moeilijk om afspraken te maken, omdat we
nog niet weten wat in 2021 mogelijk zal zijn, alles blijft onzeker. Voor privébezinning
bent u (bijna) altijd welkom. De activiteiten, die voor de eerste maanden van 2021 al
vastgelegd zijn, vindt u hieronder. Inschrijven kan. Wij doen wat mogelijk is, om te
voldoen aan de voorschriften wat betreft aantal, afstand, hygiëne en gezondheid. Als
de activiteit niet kan doorgaan i.v.m. corona, laat ik het allen, die aangemeld zijn,
weten.

14 - 16 februari 2021 (carnaval)

Bezinningsdagen in stilte

Thema nog niet bekend
Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht
Begin: Zondag, 16.30 uur - Sluiting: Dinsdag, 13.30 uur
Kosten: € 112,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)

4 - 7 maart 2021

Lang weekend

Deze dagen veronderstellen respect voor de stilte van elkaar.

Op weg naar Pasen: Jezus en de Samaritaanse vrouw
Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam

Begin: Donderdag, 16.30 uur - Sluiting: Zondag, 13.30 uur
Kosten: € 192,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)

Zondag 18 april 2021 (10 – 17 uur)

Bezinningsdag

Thema nog niet bekend
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf
Kosten: € 15,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

19 - 22 april 2021

Retraite in stilte
Thema nog niet bekend

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf

Begin: Maandag, 16.30 uur - Sluiting: Donderdag, 13.30 uur
Kosten: € 192,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
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Nieuws in het kort
Uit facebook van het Moederhuis:

Walnoten uit eigen kloostertuin, met veel liefde

geraapt, gedroogd en verpakt. € 5,- voor een zakje en de
winst gaat naar onze zusters in Nicaragua, die zwaar
getroffen zijn door twee orkanen. Het klooster heeft veel
schade, en de zusters koken warme maaltijden om de
allerarmsten in de buurt te helpen, die wonen in gammele
huisjes van hout en zink, als dak enkel wat plastic.
De noten kunnen opgehaald worden bij de kapel en bij de
receptie.
Wie niet kan komen om noten op te halen, mag toch een
kerstgift voor Nicaragua overmaken naar
NL80 ABNA 08260393 83
BIC ABNANL2A
tnv: Karmelitessen, met de vermelding “voor Nicaragua”
PS: Zr. Maria Izabel en zr. M. Fatima (foto) waren sinds begin maart bij ons in het
Moederhuis. Op 20 november was het eindelijk mogelijk, om terug te keren naar hun
klooster in Venezuela. Wij hebben hun ons gebed beloofd om vrede in hun land en
betere leefomstandigheden voor allen.
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In de Nieuwsbrief van juni schreef ik:
… Aan het einde van dit jaar gaan we bekijken, of we
als bezinningshuis door kunnen gaan. We hopen dat
we een huis van gebed mogen blijven, waar mensen
welkom zijn, om tot rust en dichter bij God te komen,
waar ze kunnen/leren bidden en kracht en moed
vinden voor hun leven van alledag.
Nu, in december, mogen we zeggen: ja, Regina
Carmeli kan doorgaan. De situatie is niet zo erg als
we eerst gevreesd hadden. Maar het blijft moeilijk
voor en in ons bezinningshuis: alles wordt duurder, de
vaste kosten blijven constant of gaan omhoog,
kleinere groepen, minder gasten voor privébezinning,
minder zusters, die mee kunnen werken, minder
vrijwilligers, meer tijd nodig voor het voorbereiden en
het serveren van de maaltijden, …
Alleen de prijs voor de overnachtingen gaan vanaf 1 januari 2021 omhoog. Niet de
volle prijs kunnen betalen mag geen reden zijn om niet bij ons te gast te zijn. Als de
kosten een probleem zijn: neem contact met ons op!
Wij blijven rekenen op onze weldoeners. Velen hebben ons in het afgelopen jaar
geholpen. Dat is de belangrijkste reden om door te kunnen gaan. Als u de mogelijkheid
heeft om ons te steunen met een gift, blijven we u zeer dankbaar.
ABN - Amrobank
rek. nr. IBAN: NL17ABNA0445795085; BIC: ABNANL2A
Zrs. Karmelietessen, Sittard
met de vermelding: “Gift voor Regina Carmeli”
Wij blijven ook rekenen op het gebed, vooral op het gebed van allen, die elke maand
op hun vaste dag voor Regina Carmeli bidden. Hartelijk dank! Blijft bidden!

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Vernieuwd
Een man, alleen in zijn kamer
’s avonds later, de geest nu gerijpt
vindt zichzelf, plots, langzaam
in een ander licht: het aanschijn
van de dingen die hem omgeven,
de blik uit het raam in de donkerte,
krijgt een andere, diepere betekenis.
Ze spreken tot hem, vanuit een ver verleden.
Genesis wordt naar het nu gebracht.
Alles getransfigureerd, nieuw gemaakt.
Dat hij dit niet eerder wist!
Hij weet: de Oude Nieuwe heeft hem bezocht.
In zachte vervoering blijft hij achter.
Maar ook weet hij: dat alles nieuw is …
Jim. M.

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Zr. M. Renata is vanaf 31 oktober 2020 in exclaustratie. Ze heeft van de oversten 1
jaar tijd gekregen, om over haar roeping na te denken. Is het kloosterleven in onze
gemeenschap nog de weg, die Jezus met haar wil gaan? Of heeft Hij andere plannen
met haar? Wij bidden voor haar.
Ze had voor de Nieuwsbrief van september zoals altijd haar bijdrage geschreven, maar
er kwam geen Nieuwsbrief uit. Ik denk dat haar tekst ook nu nog heel toepasselijk is:
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“Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij genezen!”,
met deze zin sloot Paus Franciscus zijn toespraak
tijdens het middaggebed op zondag 16 augustus 2020.
De hele preek was een bemoediging om naar de Heer
te roepen om genezing voor onszelf en voor anderen.
Zoals de Kananese vrouw in het evangelie van de
zondag (Mt. 15, 21-28) naar Jezus riep. “Iedereen van
ons heeft zijn geschiedenis en die geschiedenis loopt
niet altijd vlot.”, zo zei de Paus. “Het is dikwijls een
moeilijke geschiedenis, met veel leed, problemen en
zonde. Wat doe ik met mijn geschiedenis? Verberg ik ze?
Nee! Wij moeten ze bij de Heer brengen: “Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij genezen!”. Dat is wat
deze vrouw, deze moedige moeder ons leert: de moed om zijn lijdensgeschiedenis bij God, bij
Jezus te brengen, de tederheid van God, de tederheid van Jezus aan te raken.”
Iedereen van ons zal in zijn leven moeilijke momenten vinden, heel zeker. Maar de Paus wordt
ook niet moe om ons te zeggen, dat wij ook naar het lijden van de ander moeten kijken. In
augustus heeft hij tijdens de audiënties een catechese gegeven over de gevolgen van de
coronapandemie. Met heel duidelijke woorden brengt hij ons onder ogen, hoezeer onze
maatschappij door deze crisis wordt uitgedaagd. Hij spreekt van de sociale ziekten en over de
antwoorden, die wij als gelovige mensen hebben. Ik nodig jullie allen uit deze toespraken die
enthousiast en vol ernst zijn na te lezen.
(https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7897,
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7902) De

woorden van de Paus raken ons en zijn zo
waar. Meerdere keren heeft hij gezegd, dat wij uit zo een crisis niet als dezelfde mensen komen.
Wij, ieder voor zich en wij allen samen moeten kiezen of we er als betere of slechtere mensen
doorheen komen. “Als het virus opnieuw sterker zou worden in een voor arme en kwetsbare
mensen onrechtvaardige wereld, dan moeten we die wereld veranderen. Met als voorbeeld Jezus,
de geneesheer van de integrale goddelijke liefde, dat wil zeggen fysische, maatschappelijke en
spirituele genezing. Zo was de genezing die Jezus bracht. We moeten nu handelen om de
epidemieën te genezen die door de kleine onzichtbare virussen worden veroorzaakt en om te
genezen wat door de grote zichtbare maatschappelijke ziektekiemen wordt veroorzaakt. Ik stel
voor dat dit gebeurt uitgaande van de liefde van God, door de randen in het centrum te plaatsen
en de laatsten op de eerste plaats. De norm, Mattheüs 25, niet vergeten waardoor we zullen
geoordeeld worden. Laten we hem in praktijk brengen bij de aanpak van de epidemie.
Vertrekkend vanuit deze concrete liefde, verankerd in de hoop en gebouwd op het geloof zal een
meer gezonde wereld mogelijk worden. In het tegengestelde geval zullen we slechter uit de crisis
komen. Moge de Heer ons helpen, ons de kracht schenken om er beter uit te komen, door te
antwoorden op de noden van de wereld vandaag.” Zeker, de meesten van ons hebben niet de
mogelijkheid grote dingen te veranderen, maar mijzelf kan ik altijd veranderen. Hoe is het met
mij, met mijn hart? Heeft de crisis de ogen van mijn hart geopend, heb ik meer dan daarvoor mijn
naaste medemens gezien of ben ik in angst en vertwijfeling gegaan, zie ik alleen mijzelf en mijn
eigen lijden? Kijk ik naar wat ik in mijn buurt voor anderen kan doen, die zo zeer onder de
uitwerkingen van de pandemie lijden, b.v. omdat zij werkeloos zijn geworden, of een dierbare
mens hebben verloren. En als ik niemand weet, die ik in de praktijk kan helpen, denk ik dan eraan
dat ook het gebed om genezing van mezelf en de ander een groot antwoord is op de noden van
deze tijd? “Denken wij aan het gebed: Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij genezen! Een mooi gebed.
Moge de Heer ons helpen om dit mooie gebed te bidden, dat een heidense vrouw ons leert - geen
christen, geen Jodin, maar een heidense.” Ja, dit voorbeeld van deze vrouw raakt me heel diep,
haar geloof in de oneindige liefde Gods, haar nederigheid waarmee zij Jezus heeft gesmeekt….
Of Jezus ook tegen mij zegt: “Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd”
(Mt. 15, 28)? Laat ons vol hoop en vertrouwen in dit najaar gaan…. Zr. M. Renata
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Katholieke Kerk viert wereldwijd een Jaar van de Heilige Jozef

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef. Hij maakte dit
bekend op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Het was op die dag precies
150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon
van de Universele Kerk’.
Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 8 december direct van start gegaan en wordt op 8
december 2021 afgesloten, zo maakte de paus bekend in zijn apostolische brief
‘Patris Corde’ (Met het hart van een vader). Daarin beveelt de paus de Heilige
Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke
tijden. Ook de coronapandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een
speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke
betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop
bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de
paus. De paus looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze
coronapandemie, als een voorbeeld van creatieve moed en bescheidenheid,
gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid. Volgens de paus lijken ze
daarmee op de heilige Jozef, “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het
verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus.
De paus schrijft dat deze pandemie het uitzonderlijke belang heeft duidelijk gemaakt
van mensen die elke dag opnieuw veel geduld en grote hoop tonen en proberen geen
paniek te zaaien, maar een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Daarbij
spreekt hij zijn bijzondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten,
artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers,
transporteurs, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele
anderen die begrepen hebben dat niemand alleen wordt gered. Jozef was een
buitengewone figuur, maar tegelijk staat hij zo dicht bij elk van ons.
Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra
benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt komend jaar extra belicht. De paus
brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook de rol van Jozef
als patroonheilige van de arbeiders.
De Kerk wil dit jaar de devotie tot de ‘Bruidegom van de Moeder Gods’ extra
stimuleren. Gelovigen kunnen in dit Jozefjaar ook een volle aflaat verdienen.
http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-letteraap_20201208_patris-corde.html

In “God leeft, ik sta voor Zijn Aangezicht” schrijft Akkie Asberg over onze stichteres,
Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef:
Zij hield ook van de armoede, en voor al haar noden
riep zij de heilige Jozef aan. Sint-Jozef werd dan ook de
patroon van al haar huizen.
Haar vader kwam onmiddellijk over uit Gusow om haar
om te praten. Hij kreeg een klein boekje over Sint-Jozef in
handen, dat een patiënte had laten slingeren. Hij zei: ‘Hoe
kan men tot deze vreemde man bidden?’ Hierdoor kreeg Anna
Maria (Tauscher) juist een heel vertrouwelijke, innige omgang
met Vader Jozef. Zij koos hem uit als patroon voor zichzelf en
voor haar huizen.
Haar geloof in de goddelijke Voorzienigheid was echter
zo groot en de hulp van de heilige Jozef was zo frappant, dat
zij altijd verwezenlijken kon, wat God zelf haar vaak te zien
gaf en wat haar innerlijke stem haar zei.
Wij, de zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus, zijn opgeroepen, om
van het ‘Jozefjaar’ een bijzonder jaar te maken. Wat zijn Gods plannen met ons? Onze
stichteres heeft al haar huizen toegewijd aan de H. Jozef. Velen van ons ervaren nu nog
regelmatig zijn wonderbaarlijke hulp. Sint Jozef, help
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