
Beste	lezers,

Advent!	 “Bereid	 de	 weg	 van	 de	 Heer!”,	 met	 deze	 woorden	 van	 de	 profeet
Jesaja	 roept	 Johannes	 de	 Doper	 ieder	 van	 ons	 op	 om	 Jezus	 de	 weg	 te
bereiden.	Wat	betekent	dat	in	de	adventstijd	2021	voor	mij?	Hoe	kan	ik	de	weg
voor	Jezus	vrij	maken?	Wat	verwacht	Hij	van	mij?
In	 onze	 kapel	 kijken	 we	 steeds	 weer	 naar	 Maria	 die	 antwoordt	 op	 de
boodschap	van	de	engel:	 “Mij	geschiede	naar	uw	woord!”	Als	we	de	houding

van	Maria	kunnen	aannemen	zal	rust	en	vrede	ons	ten	deel	vallen.	Gunnen	we	ons	de	tijd	om	in
stilte	deze	of	andere	woorden	 te	overdenken	en	zo	Jezus	een	plaats	 te	bereiden	 in	ons	hart.
Maranatha!	Kom,	Heer	Jezus,	kom!

In	het	bezinningshuis	zijn	er	op	het	moment	dat	deze	Nieuwsbrief	geschreven	wordt	niet	veel
gasten,	 er	 komen	 weinig	 groepen.	 Wandelaars	 zijn	 in	 deze	 tijd	 van	 het	 jaar	 niet	 zo	 veel
onderweg,	privéretraites	worden	uitgesteld,	sommige	al	 lang	afgesproken	bijeenkomsten	gaan
niet	 door,	 …	 wij	 blijven	 bidden	 en	 hopen	 dat	 de	 situatie	 in	 de	 loop	 van	 het	 voorjaar	 minder
onzeker	zal	zijn.	Wat	wil	God	ons	zeggen	met	deze	lange	tijd	van	onzekerheid?	Hoe	kunnen	wij
anderen	 helpen,	 om	 ondanks	 de	 vele	 vragen,	 problemen,	 moeilijkheden	 dichter	 bij	 God	 te
komen	en	het	vertrouwen	in	Hem	te	versterken?

Iedereen	blijft	 ondanks	 corona	welkom,	 om	 in	 Regina	Carmeli	 tot	 rust	 te	 komen,	 bij	 Jezus	 te
vertoeven,	afstand	te	nemen	van	het	drukke	leven,	…	In	de	Talitakumi	Nieuwsbrief	218	schrijft
Wendela	 o.a.:	 ”Het	 was	 spannend	 of	 het	 weekend	 door	 kon	 gaan	 vanwege	 corona.	 Maar
gelukkig!	 Het	 klooster	 is	 ruim	 en	 zo’n	 gebouw	 herbergt	 zoveel	 verschillende	 ruimtes	 die	 we
mochten	gebruiken	waardoor	we	steeds	op	ruime	afstand	van	elkaar	konden	zitten	en	lopen.	De
zusters	hadden	gedacht	aan	ventilatie,	overal	stond	hand-gel	en	het	bekende	mondkapje	was
verplicht.	 Door	 al	 die	 maatregelen	 te	 treffen	 en	 te	 handhaven	 konden	 we	 ons	 veilig	 en
onbekommerd	 bewegen	 door	 het	 klooster.	 Dank	 u	 wel,	 zusters,	 want	 het	 vereist	 steeds
aanpassingen	in	uw	planning	en	werkwijze.	U	loopt	zelf	heel	wat	af!	Het	weerhield	u	zeker	niet
van	uw	grote	gastvrijheid,	want	we	hebben	allemaal	mogen	ervaren	wat	gastvrijheid	eigenlijk
allemaal	inhoudt.	Dag	zuster	Gisela	en	medezusters,	hartelijk	dank!”

In	 het	 bezinningshuis	 is	 het	 rustig,	 maar	 in	 het	 Moederhuis	 gebeurt	 veel.	 Zie	 verder	 in	 deze
Nieuwsbrief.	 In	 deze	 rustige	 adventstijd	 zijn	 wij	 de	 adressen	 van	 vroegere	 medewerkers	 en
vrijwilligers	gaan	zoeken,	om	aan	hen	een	kerstgroet	te	sturen.	Daarmee	laten	we	ze	weten,	dat
ze	welkom	blijven	bij	ons,	dat	we	voor	ze	blijven	bidden	en	dat	Jezus,	ook		in	deze	moeilijke	tijd
hen	nabij	wil	blijven	en	hun	hart	met	vreugde	wil	vervullen.

Zalig	Kerstfeest!
Gods	Zegen	voor	het	jaar	2022!

Met	hartelijke	groeten	van	zr.	M.	Gisela,
ook	namens	alle	medezusters	van	het	Moederhuis	die	voor	jullie	allen	blijven	bidden.
	

28	-	30	januari	2022
Bezinningsdagen	voor	gelovigen	van	30	-	50	jaar

“Heer,	toon	ons	de	Vader!”

Biddend	zeggen	wij	vaak	 “Onze	Vader”.	Door	Jezus,	de	Zoon
van	 God,	 hebben	 wij	 ook	 de	 Vader	 leren	 kennen.	 God,	 de
Vader,	is	Schepper	en	Hij	heeft	Zijn	Zoon	gezonden	om	ons	te
verlossen.	In	het	doopsel	zijn	wij	kinderen	van	God	geworden.
God	is	de	barmhartige	en	rechtvaardige	Vader	die	alleen	goede
gaven	 weet	 te	 geven.	 Aan	 Zijn	 zorg	 mogen	 wij	 ons
toevertrouwen.

Inleider:	Pastoor	Martin	Otto,	Limbricht

Begin:	Vrijdag,	17.00	uur	-	Sluiting:	Zondag,	16.00	uur

Kosten:	€	110,00	(+	evt.	€	6,00	voor	beddengoed	en/of	€	2,00	voor	handdoeken)

Zaterdag	26	februari	2022	(10	-	17	uur)
Bezinningsdag	in	stilte

Charles	de	Foucauld
(met	het	oog	op	de	heiligverklaring	op	15	mei	2022)

2	 inleidingen	 op	 het	 thema	 -	 Eucharistieviering	 -	 tijd	 voor
persoonlijk	 gebed	 -	 gelegenheid	 voor	 een	 (biecht)gesprek	 -
aanbidding	van	het	H.	Sacrament	-	Vespers

Inleider:	Dr.	Bernhard	Hegge,	Rolduc

Kosten:	€	15,00	(a.u.b.	lunchpakket	meebrengen)

Maandag	21	maart	2022	(10	-	17	uur)
Bezinningsdag

"De	Engel	Gabriël	brengt	de	blijde	boodschap	aan	Maria."
(als	voorbereiding	op	25	maart)

Inleider:	Pater	Ambrosius	Bantle,	ORC	Schondorf

Kosten:	€	15,00	(a.u.b.	lunchpakket	meebrengen)
	

Beste	lezers,

Geloofd	zij	Jezus	Christus.	
Het	afgelopen	 jaar	heeft	Paus	Franciscus	de
heilige	 Jozef,	 de	 nederige	 en	 zwijgzame
timmerman	van	Nazareth,	ons	als	model	van
gebed	en	vertrouwen	in	God	voorgesteld.		Nu
het	jaar	op	8	december	officieel	is	afgesloten,
wil	ik	graag	met	u	nadenken	over	de	passage
uit	de	Apostolische	Brief	Patris	Corde	over	de
vlucht	naar	Egypte.		Paus	Franciscus	schrijft:

Geconfronteerd	 met	 het	 dreigende	 gevaar
van	Herodes,	die	het	kind	wilde	doden,	werd
Jozef	opnieuw	in	een	droom	gewaarschuwd	om	het	kind	te	beschermen,	en	stond	midden	in	de
nacht	op	om	de	vlucht	naar	Egypte	voor	te	bereiden	(vgl.	Mt.	2,	13-14).	.	.

Het	evangelie	vertelt	ons	niet	hoe	lang	Maria,	Jozef	en	het	kind	in	Egypte	verbleven.	Maar	ze
hadden	zeker	eten	nodig,	moesten	een	huis	en	werk	vinden.	Er	is	niet	veel	fantasie	voor	nodig,
om	die	details	in	te	vullen.	De	Heilige	Familie	had	te	kampen	met	concrete	problemen,	zoals	elk
ander	 gezin,	 zoals	 zovelen	 van	 onze	 migrerende	 broeders	 en	 zusters	 die	 ook	 vandaag	 hun
leven	riskeren	om	aan	geweld	en	honger	te	ontsnappen.	In	dit	verband	beschouw	ik	Sint	Jozef
als	de	bijzondere	patroon	van	allen	die	gedwongen	zijn	hun	geboorteland	te	verlaten	vanwege
oorlog,	haat,	vervolging	en	armoede.

Internationaal	noviciaat	in	Monte	Mario	

Enkele	 maanden	 geleden	 is	 men	 begonnen	 met	 de
renovatie	van	de	vierde	verdieping	van	ons	klooster	in
Monte	 Mario,	 waar	 het	 internationale	 noviciaat	 zal
worden	 ondergebracht.	 De	 werkzaamheden	 werden
twee	 dagen	 voor	 het	 begin	 van	 het	 noviciaat
afgerond.	Met	veel	enthousiasme	werd	door	een	groot
deel	van	de	communiteit	en	bezoekende	zusters	hard
gewerkt	aan	de	schoonmaak	en	de	laatste	details.
In	de	namiddag	van	7	december	zegende	pater	Fabio
Pistillo,	OCD,	het	habijt	van	onze	nieuwe	novice	in	de
kapel	 na	 het	 bidden	 van	 de	 Eerste	 Vespers	 van	 het
Hoogfeest	 van	 de	 Onbevlekte	 Ontvangenis,	 en
daarna	 ging	 de	 hele	 communiteit	 samen	 met	 de

priester	voor	de	inzegening	van	het	noviciaat.	Het	was	een	zeer	eenvoudige	ceremonie,	maar
vol	van	betekenis.
8	december	begon	vroeg	 in	de	morgen	met	het	plechtig	bidden	van	de	Lauden,	gevolgd	door
het	ontbijt.	Om	8.15	uur	begon	de	ceremonie,	voorgezeten	door	Moeder	Karla	Marija.	Hoewel
de	ceremonie	in	Rome	plaatsvond,	was	ze	in	het	Engels	en	werd	er	in	het	Italiaans	gezongen.
Terwijl	de	gemeenschap	in	de	recreatieruimte	wachtte	op	de	komst	van	de	nieuwe	novice	in	het
habijt	van	de	karmelietessen	DCJ,	werd	een	tientje	van	de	rozenkrans	gebeden	voor	haar,	om
volharding.	Al	snel	kwam	ze	met	een	grote	glimlach	en	opgewekt	bij	het	begin	van	een	nieuw
leven.	Zuster	M.	Anna	was	nu	onder	ons	en	zou	aan	haar	intensieve	vorming	beginnen.	Daarna
begeleidde	 de	 hele	 communiteit,	 onder	 het	 zingen	 van	 liederen,	 de	 nieuwe	 novice	 naar	 het
noviciaat.
In	de	H.	Mis	hernieuwden	onze	twee	junioraatszusters	van	het	Moederhuis	hun	geloften	 in	de
handen	van	Moeder	Karla	Marija.	De	celebranten	waren	pater	Fabio	Pistillo,	OCD	en	pater	Wim
Kollin,	SDB.	De	H.	Mis	was	in	het	Italiaans,	maar	Zr.	Lovethmary	en	Zr.	M.	Hannah	hernieuwden
hun	geloften	in	het	Engels.
We	vragen	u	om	samen	met	ons	te	bidden	voor	onze	nieuwe	novice	en	dat	God	dit	noviciaat	zal
zegenen	met	vele	heilige	en	volhardende	roepingen	voor	onze	Karmel	DCJ.

Venezolaanse	Postulanten	in	het
Moederhuis

Yainelly	Marly	Contreras	Gonzales	en
Wanda	Alejandra	Espin	Fuenmayor	zijn
de	namen	van	onze	twee	Venezolaanse
postulanten	die	op	26	november	2021
aan	hun	eerste	grote,	geestelijke	en
lichamelijke,	reis	begonnen:	van
Maracaibo	naar	Caracas	(hoofdstad	van
Venezuela),	van	Caracas	naar	Istanbul
(tussenstop	van	de	vlucht),	van	Istanbul
naar	Düsseldorf,	van	Düsseldorf	naar
Sittard	-	waar	ze	op	28	november
aankwamen.
Voor	Yainelly	en	Wanda	is	deze	periode	een	godsgeschenk	-	het	is	een	tijd	van	diepere
voorbereiding	op	de	weg	van	volledige	overgave	aan	Jezus.	Het	is	de	bedoeling	dat	zij	in	Sittard
blijven	tot	maart	2022,	waarna	zij	hun	verdere	vorming	in	Rome	zullen	voortzetten.	Wij	bevelen
hen	van	harte	aan	in	uw	gebed!

De	 dag	 van	 de	 Onbevlekte	 Ontvangenis
was	een	groot	feest,	we	gingen	van	genade
naar	genade.	Als	eerste	op	7	december	het
zegenen	van	het	habijt	van	zr.	M.	Anna	en
daarna	 de	 inzegening	 van	 het	 noviciaat.
Dan	op	de	8e	de	inkleding,	de	start	van	het
noviciaat	 van	 zr.	 M.	 Anna.	 Zenuwachtig
verliet	 Sanne	 de	 ruimte	 en	 stralend	 kwam
zuster	 M.	 Anna	 de	 ruimte	 terug	 binnen.
Daarna	 de	 mis,	 waarbij	 ook	 zusters	 uit
andere	huizen	in	Italië	aanwezig	waren.	De
geloftevernieuwing	 van	 zuster	 Lovethmary
en	van	mij,	waarbij	ik	zo	bewust	de	woorden
van	mijn	vernieuwing	uitsprak	dat	ik	daarna
vergat	 “amen”	 te	zeggen	bij	de	bevestiging
van	 moeder	 Karla	 Marija.	 Ik	 was	 in	 de
zevende	 hemel.	 Vervolgens	 feestelijke
lunch	 en	 daarna	 moesten	 we	 alweer
vertrekken	terug	naar	Sittard.

Hoewel	dit	alles	niet	in	mijn	eigen	communiteit	was,	in	het	huis	waar	ik	nu	woon,	voelde	ik	me
toch	heel	erg	verbonden	met	alle	zusters	en	met	u	allen	die	verbonden	zijn	aan	ons	huis.	Het
maakt	namelijk	niet	uit	waar	 je	bent,	we	zijn	allemaal	op	dezelfde	plaats,	namelijk	 in	Christus.
Welke	weg	u	ook	gaat,	in	wat	voor	staat	u	nu	bent,	we	zijn	allemaal	bij	elkaar,	in	Hem.	Ik	dank	u
voor	al	uw	gebeden,	voor	alle	felicitaties	en	voor	de	verbondenheid.	Ik	heb	voor	u	allen	gebeden
bij	het	graf	van	de	heilige	paus	Johannes	II.

Zr.	M.	Hannah	van	de	Heilige	Jozef

'Het	 volk	 dat	 in	 de	 duisternis	 wandelde,
heeft	een	groot	licht	gezien'	(Jes.	9,	1)

“Uit	 de	 schoot	 van	 de	 Moederkerk	 wordt	 de	 vleesgeworden
Zoon	 van	 God	 deze	 nacht	 opnieuw	 geboren.	 Zijn	 naam	 is
Jezus,	 wat	 betekent:	 'God	 redt.'	 De	 Vader,	 de	 eeuwige	 en
oneindige	Liefde,	heeft	Hem	de	wereld	ingestuurd,	niet	om	de
wereld	 te	 veroordelen,	 maar	 om	 haar	 te	 redden.	 De	 Vader
heeft	 Hem	 met	 grote	 barmhartigheid	 aan	 ons	 gegeven.	 Hij
heeft	Hem	aan	 iedereen	gegeven.	Hij	heeft	Hem	voor	eeuwig
gegeven.	De	Zoon	is	geboren,	als	een	klein	lichtje	dat	flikkert	in
de	kou	en	de	duisternis	van	de	nacht.	Dat	Kind,	geboren	uit	de
Maagd	 Maria,	 is	 het	 Woord	 van	 God	 dat	 vlees	 geworden	 is.
Het	Woord	dat	Abrahams	hart	en	stappen	naar	het	beloofde	land	leidde	en	dat	al	diegenen	die
op	Gods	beloften	vertrouwen	tot	zich	blijft	trekken”.	Met	deze	woorden	vol	hoop	en	kracht	begon
de	 Heilige	 Vader,	 Paus	 Franciscus,	 twee	 jaar	 geleden	 zijn	 toespraak	 voor	 de	 zegen	 “Urbi	 et
Orbi”	en	legde	het	grote	geheim	van	Kerst	midden	in	ons	hart.	Ieder	jaar	is	het	Kerstfeest	niet
slechts	 een	 herdenking	 van	 de	 geboorte	 van	 Jezus	 meer	 dan	 2000	 jaar	 geleden,	 het	 is	 de
uitnodiging	om	ons	opnieuw	te	openen	voor	het	 licht,	dat	 iedere	dag	 in	ons	mens	wil	worden,
om	ons	te	redden,	omdat	ook	in	ons	hart,	in	onze	duisternis	het	goddelijk	licht	wil	stralen	als	een
geschenk	van	de	barmhartige	liefde	van	de	eeuwige	Vader.	Iedereen	heeft	zijn	eigen	duisternis,
sommigen	hebben	misschien	niet	 het	noodzakelijkste	om	goed	 te	 kunnen	 leven,	geen	brood,
geen	 geld,	 geen	 werk,	 sommigen	 zijn	 uiterlijk	 goed	 verzorgd	 maar	 zijn	 vol	 frustratie,
hopeloosheid	of	haat.	Soms	is	de	oorzaak	van	het	duister	ook	dat	 ikzelf	de	liefde	niet	genoeg
plaats	geef	in	mijn	beleven	en	leven,	niet	naar	anderen	kijk	of	doe	en	laat	wat	ik	wil.	Misschien
omdat	ik	niet	wil	horen	wat	de	zachte	stem	in	mijn	hart	zegt,	de	stem	van	God.	Dan	is	het	goed,
als	licht	in	ons	hart	straalt	en	Jezus	in	ons	vlees	wordt.	Dat	wens	ik	ons	allen	dit	Kerstfeest	toe,
dat	wij,	 ieder	in	zijn	leven	en	op	heel	eigen	manier	het	reddende	licht	van	God	moge	ervaren.
Omdat	God	barmhartigheid	is	en	Hij	in	iedere	situatie	zijn	trouw	toont.
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Ons	(voorlopig)	programma	voorjaar	2022:

15	-	18	maart	2022
Retraite	in	stilte

Op	weg	naar	Pasen
Onderweg	met	de	Levende

Inleider:	Pater	Frans	Vervooren,	OCD	Amsterdam

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

Kosten:	€	192,00	(+	evt.	€	6,00	voor	beddengoed	en/of	€	2,00	voor	handdoeken)

21	-	24	maart	2022
Retraite	in	stilte

"Simon	(Petrus),	zoon	van	Johannes,	hebt	ge	Mij	lief?"
(Joh	21,16)

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)

Evenementen

Duitstalige	programma

Uit	de	reacties	op	de	Nieuwsbrief	Herfst	2021:
Hartelijk	dank	weer	voor	uw	berichten,	de	nieuwsbrief	Herfst	2021!	Voor	al	uw	gebed	vooral	ook,
al	uw	goede	zorgen.	Fijn	dat	u	met	zr.	M.	Hannah,	en	van	anderen,	goede	ondersteuning	krijgt
in	uw	bezigheden.	Ik	heb	mijn	was	weer	buiten	hangen	en	nu	begint	nét	‘t	zonnetje	alweer	te
schijnen!	Heerlijk,	Lieve	Jezus,	dat	u	zo	ons	dagelijks	hemelse	cadeautjes	geeft,	ieder	moment
bij	ons	bent,	Uzelf	geeft	dus	als	het	ware,	(ook	als	we	wat	ontevreden	zijn	en	een	beetje
mopperen...☺		kan	ik	goed	hoor!!!),	Gerrie

Ik	heb	de	Nieuwsbrief	helemaal	gelezen.	Mooi	om	zo	op	de	hoogte	te	blijven.	Fijn	dat	jullie	zo
actief	zijn	en	met	inspiratie	doorgaan.	Zuster	Hannah	is	op	haar	plaats,	dat	merk	ik	wel.	Doet	u
haar	hartelijke	groeten	van	mij.	Zij	heeft	er	behoefte	aan	om	met	mensen	te	werken	en	zij	heeft
iets	moois	te	geven	vanuit	haar	innerlijk	leven.
Succes	met	alles,	maar	vooral	Gods	Zegen!	zr.	M.	Francisca

Bijbel	overweging	van	Moeder	Karla	Marija	van	het	kruis

Wereldwijd	 zijn	 er	 momenteel	 84	 miljoen	 gedwongen	 ontheemden:	 3,9	 miljoen	 daarvan	 zijn
Venezolanen	die	naar	het	buitenland	zijn	gevlucht.		Meer	dan	2/3	van	de	vluchtelingen	komt	uit
slechts	 vijf	 landen:	 De	 Arabische	 Republiek	 Syrië,	 Venezuela,	 Afghanistan,	 Zuid-Soedan	 en
Myanmar.		Het	is	een	troost	om	te	weten	dat	wij	een	kleine	rol	hebben	gespeeld	in	de	zorg	voor
vluchtelingen	uit	Afghanistan	in	ons	huis	in	Monte	Mario	(Rome)	gedurende	enkele	weken.		En
onze	 dierbare	 zusters	 in	 Venezuela	 blijven	 de	 mensen	 daar	 bijstaan	 die	 het	 moeilijk	 hebben
nadat	zoveel	van	hun	landgenoten	het	land	zijn	ontvlucht	om	elders	een	beter	leven	te	vinden.	
We	zijn	dankbaar	dat	we	zelf	een	huis	hebben,	een	veilige	plek	om	te	wonen	en	genoeg	om	te
eten.
Bij	het	afsluiten	van	het	Jaar	van	de	H.	Jozef	herinneren	wij	ons	dat	wij	nog	steeds	midden	in
het	 Jaar	 van	 het	 Gezin	 zitten,	 (ter	 herdenking	 van	 de	 vijfde	 verjaardag	 van	 de	 Apostolische
Exhortatie	 Amoris	 Laetitia),	 dat	 op	 19	 maart	 2021	 begon	 en	 tot	 26	 juni	 2022	 duurt.	 Bij	 de
ellendige	situatie	van	vluchtelingen	zijn	ook	veel	gezinnen	betrokken.	Jozef	vluchtte	met	Maria
en	Jezus	naar	Egypte.	Ze	vluchtten	als	gezin.	We	hebben	dit	aan	den	lijve	ondervonden	bij	de
vluchtelingen	uit	Afghanistan,	die	als	gezin	kwamen	en	toch	veel	 familieleden	achterlieten.	De
zusters	verheugden	zich	erover	dat	een	moeder	beviel	van	haar	kind	terwijl	ze	in	Monte	Mario
verbleef.	En	zelfs	nadat	ze	de	zusters	hadden	verlaten,	kwamen	verschillende	families	terug	om
hun	dank	uit	te	spreken	voor	het	eerste	thuis	dat	ze	kregen	nadat	ze	hun	land	waren	ontvlucht.

Zelfs	als	het	geen	fysieke	vluchtelingen	zijn,	worstelen	veel	gezinnen	vandaag	de	dag	met	een
gevoel	van	ontworteling	en	een	gebrek	aan	saamhorigheid.	"Door	de	geestelijke,	pastorale	en
culturele	initiatieven	die	gepland	zijn	in	het	Jaar	Amoris	Laetitia	Gezin,	wil	paus	Franciscus	alle
kerkelijke	 gemeenschappen	 over	 de	 hele	 wereld	 aanspreken	 en	 iedereen	 aansporen	 om
getuigen	van	gezinsliefde	te	zijn."
Op	 een	 andere	 noot,	 en	 toch	 op	 een	 vergelijkbare	 toon,	 vraag	 ik	 u	 om	 in	 gebed	 onze	 lieve
zusters	in	Wenen	te	gedenken,	die	hun	huis	van	vele,	vele	jaren	hebben	verlaten	om	een	nieuw
thuis	 te	vinden	 in	ons	klooster	 in	Ludwigsburg-Hoheneck.	 	Wij	weten	dat	St.	Jozef,	net	als	hij
deed	met	de	Heilige	Familie,	hun	speciale	beschermheer	zal	 zijn,	als	 zij	 zich	aanpassen	aan
hun	nieuwe	thuis.

Tenslotte	loven	en	danken	wij	God	voor	de	oprichting	van	een	nieuwe	wieg	in	onze	Congregatie,
ons	internationaal	noviciaat	in	Rome	met	de	ontvangst	van	Postulante	Sanne,	nu	Zr.	M.	Anna,	in
het	noviciaat	op	8	december.

Ik	wens	u	veel	genaden	en	zegen	toe	in	deze	Kersttijd	en	in	het	nieuwe	jaar	2022!
Verenigd	in	gebed	en	in	de	liefde	van	het	Goddelijk	Hart	van	Jezus,

Nieuws

Gelofte	vernieuwing	in	Rome

Begin	 december	 mochten	 de	 generale	 overste,	 een	 aantal	 zusters	 en	 ik	 te	 gast	 zijn	 in	 ons
klooster	 in	 Monte	 Mario,	 Rome.	 Dit	 was	 ter	 gelegenheid	 van	 het	 feest	 van	 Maria	 Onbevlekt
Ontvangen	 op	 8	 december.	 Deze	 feestdag	 is,	 samen	 met	 2	 juli,	 voor	 onze	 Congregatie	 een
grote	 feestdag.	 Deze	 twee	 dagen	 zijn	 namelijk	 speciaal	 gereserveerd	 voor	 de	 professie
vernieuwingen	en	start	van	het	noviciaat.
Voor	 ons	 huis	 in	 Rome	 was	 deze	 dag	 nog	 extra	 speciaal,	 omdat	 op	 die	 dag	 ook	 het
internationale	noviciaat	geopend	werd.	Sanne,	de	postulante	uit	België,	werd	ingekleed	en	gaat
voortaan	door	het	leven	als	zuster	M.	Anna.	Zij	mag	haar	noviciaat	in	Rome	doorlopen,	waar	zij
vele	kansen	krijgt	om	lessen	te	volgen	en	te	groeien	in	haar	geestelijk	leven.
Ter	gelegenheid	hiervan	was	moeder	Karla	Marija	aanwezig	bij	de	 inkleding	en	de	 inzegening
van	het	noviciaat.	Zr.	Lovethmary	en	ik	mochten	beiden	in	de	handen	van	moeder	Karla	Marija
onze	tijdelijke	geloften	vernieuwen	voor	een	nieuw	jaar.

Wat	 een	 genade!	 Ten	 eerste	 om	 Rome	 te	 bezoeken,	 het	 Vaticaan	 (helaas	 de	 Paus	 niet
ontmoet).	Maar	vooral	om	in	de	eeuwige	stad	onze	geloften	te	mogen	vernieuwen.	Om	hier,	in
het	centrum	van	het	katholicisme,	onze	levens	opnieuw	in	de	handen	van	God	te	leggen.	Ons
geheel	over	te	geven	aan	Hem.
Het	waren	maar	een	paar	dagen,	maar	toch	is	er	veel	gebeurd.	We	zijn	op	bezoek	geweest	bij
ons	huis	in	Rocca	di	Papa,	waar	in	de	tijd	van	onze	stichteres	het	eerste	noviciaat	was.	Er	zijn
nog	 vele	 sporen	 van	 onze	 Lieve	 Moeder	 te	 vinden,	 zoals	 een	 klein	 museum	 met	 een
kopieermachine	 (ze	 was	 haar	 tijd	 zeer	 vooruit!)	 die	 zij	 gebruikt	 heeft,	 en	 in	 het	 klooster	 de
beelden	die	zij	met	veel	liefde	aangeschaft	heeft.
Een	 bezoek	 aan	 de	 Sint	 Pieter	 kon	 natuurlijk	 ook	 niet	 ontbreken.	 Vanwege	 Corona	 was	 het
helaas	niet	mogelijk	om	veel	meer	 te	bezoeken	 in	het	Vaticaan,	maar	het	was	heerlijk	om	1,5
uur	te	vertoeven	in	de	Sint	Pieter.	Wie	er	wel	eens	is	geweest,	weet	hoeveel	indruk	het	enorme
gebouw	kan	maken.	En	daarbij	de	wetenschap	dat	dit	werkelijk	het	centrum	is	van	onze	Kerk.
Zo	veel	beelden,	zoveel	indrukken,	maar	vooral	de	sfeer	van	gebed,	ondanks	de	toeristen.
Ik	heb	er	al	biddend	rond	gelopen	tot	ik	een	altaar	zag,	gewijd	aan	de	heilige	Jozef.	Mijn	naam
is	zuster	M.	Hannah	van	de	Heilige	Jozef,	en	ik	ben	een	groot	vereerster	van	hem.	Ik	moest	er
natuurlijk	even	zitten	om	te	bidden.	Ik	zat	er	nog	geen	minuut	of	ik	hoorde	plots	een	bel	gaan.
De	Mis	begon,	aan	het	altaar	van	de	Heilige	Jozef.	In	ons	klooster	had	ik	de	Mis	al	bijgewoond,
maar	dit	beschouwde	ik	echt	als	een	cadeau	van	de	heilige	Jozef.	Dat	ik,	bij	zijn	altaar,	aan	het
einde	 van	 het	 Jozefjaar,	 in	 Vaticaanstad,	 in	 de	 Sint	 Pieter,	 Christus	 mocht	 ontvangen	 in	 de
Heilige	Communie.	Naast	de	feestdag	op	8	december	zelf,	was	dit	het	hoogtepunt	van	de	reis!

Dat	mocht	ik	de	afgelopen	jaren	heel	sterk	meemaken.	Ik	mocht	meer	dan	25	jaar	mijn	leven	in
de	gemeenschap	van	de	Carmel	D.C.J.	als	een	bron	van	vrede	ervaren.	Plotseling	was	dat	niet
meer	zo,	er	was	een	kracht	vol	verlangen	die	mij	vol	 liefde	in	een	andere	richting	trok.	Er	was
niets	verkeerd	in	de	gemeenschap,	en	toch	voelde	ik	mij	niet	meer	op	de	juiste	plaats.	Zo	heb	ik
van	de	oversten	de	mogelijkheid	van	een	jaar	Exklaustrum	gekregen,	dat	betekent	civiel	buiten
het	klooster	te	leven,	als	een	tijd	om	te	proeven,	waar	mijn	weg	naartoe	zou	gaan.	Deze	tijd	is
nu	afgelopen,	en	ik	heb	het	besluit	genomen	om	niet	meer	naar	het	klooster	terug	te	keren.	Ik
werk	 in	 Duitsland	 met	 psychisch	 gehandicapte	 mensen	 (begeleid	 wonen)	 en	 heb	 een	 heel
intens	geestelijk	leven.	Mijn	innerlijke	vrede	en	mijn	klaarheid	zijn	hersteld.	Ik	ben	blij	dat	ik	naar
de	stem	van	mijn	hart	heb	geluisterd,	ook	is	mijn	weg	nog	niet	helemaal	helder.	Maar	ik	ga	vol
vertrouwen,	stap	voor	stap.
Graag	 wil	 ik	 mijn	 medezusters	 en	 alle	 mensen,	 die	 mij	 hebben	 begeleid	 en	 die	 ik	 mocht
begeleiden,	bedanken.	Er	waren	vele	mensen,	die	 licht	op	mijn	pad	waren	en	zijn,	en	 ik	hoop
dat	ik	die	een	en	ander	verder	zal	zien	of	horen.
Allen	een	zalige	Kerst	vol	licht	en	hoop	toegewenst.

Renata

Nu	zijt	wellekome,	Jesu,	lieve	Heer
Gij	komt	van	alzo	hoge,	van	alzo	veer

Nu	zijt	wellekome	van	de	hoge	hemel	neer
Hier	al	in	dit	aardrijk

zijt	Gij	gezien	nooit	meer
Kyrieleis

	
Christe,	Kyrieleison	laat	ons	zingen	blij
Daarmee	ook	onze	leisen	beginnen	vrij

Jezus	is	geboren	op	de	heilige	Kerstnacht
Van	een	maged	reine,

die	hoog	moet	zijn	geacht
Kyrieleis

	
De	herders	op	de	velden
hoorden	een	nieuw	lied

Dat	Jezus	was	geboren,	zij	wisten	't	niet
Gaat	aan	geender	straten

en	gij	zult	Hem	vinden	klaar
Bethlehem	is	de	stede,

daar	't	is	geschied	voorwaar
Kyrieleis
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