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Pasen 2022
Beste lezers,
De vastentijd en Pasen zijn een tijd van tegen-stellingen, van twee
uitersten. Als eerste heb je de vastentijd. Een tijd van boete, en een tijd
van inkeer en eenvoud. De vastentijd is sober en grauw. Je merkt het in
de kerk. Er zijn geen bloemen op het altaar en er wordt geen Gloria
gezongen. Misschien doet u ook mee aan het vasten. Heeft u bepaalde
dingen opgegeven waar u normaal gesproken waarde aan hecht of wat
u graag doet. Het is lang niet altijd makkelijk en vraagt veel inspanning
en doorzettingsvermogen. Maar daarna! Na deze lange voorbereiding,
na deze grijze (of eigenlijk liturgisch paarse) tijd komt de euforie van
Pasen. We beschikken over een bijzonder rijke liturgie die zoveel
uitdrukt in een korte tijd. Zo is de Paaswake de samenvatting, om het zo
maar te zeggen, van de hele Vasten- en Paastijd. Zelfs dat niet alleen,
maar van het hele Katholieke geloof.

De Paaswake start in een donkere kerk, het altaar is
nog ontkleed en het koude marmer is zichtbaar.
Donker, sober, stil. We voelen nog het grote gewicht
van het kruis, van het lijden, van alle pijnen die onze
Heer moest doorstaan. Het is alsof de hele schepping
op stille zaterdag de adem inhoudt. Er wordt een
klein vuur ontstoken buiten of achterin de kerk.
Langzaam breidt het licht zich uit over de gelovigen.
De
lezingen
worden
gelezen,
de
hele
heilsgeschiedenis verteld. We horen hoe God voor
zijn volk zorgt en dat Hij altijd om ons geeft.
Langzaam vallen de puzzelstukjes op de plaats. Dit is
wat God voor ons heeft bedoeld. Hij heeft het al die
tijd al geweten en voorbereid, de verlossing is nabij.
De lezingen werken toe naar dat ene heilige moment:
De opstanding van Jezus Christus.

Vieringen rondom Pasen:

Het Gloria klinkt. Het orgel speelt, de belletjes
klinken, de klokken worden geluid. Het is een
moment van ontlading, een moment van euforie. De
Heer is waarlijk opgestaan! Hoor! Luister naar het
verhaal van onze verlossing!

Paaszondag
17 april
9.00 H. Mis (NL)

Witte donderdag
14 april
19.00 H. Mis (D)
Heilig uur, Aanbidding
Goede vrijdag
15 april
10.30 Kruisweg (D)
15.00 Herdenking van het lijden en
sterven van de Heer (NL)
Stille zaterdag
16 april
19.00 Paaswake (D)

Paasmaandag
18 april
9.00 H. Mis (D)

We horen het evangelie van de opstanding, de
viering volgt zijn normale verloop, maar alles is
anders. De duisternis is verdreven, de kilte is weg.
Het is alsof de kleuren terug zijn gekeerd in de kerk
en in de wereld om ons heen. Een nieuw begin. Het
feest is begonnen.

Beste lezers, zo mogen wij élke dag Pasen vieren. Elke dag terug keren naar Hem. Deze hele
periode van vasten, lijden en glorieuze opstanding herhaalt zich in iedere H. Mis. Steeds als we
naar de H. Mis gaan vindt dit mysterie plaats en mogen we steeds weer deelnemen aan Zijn
verlossing. Het enige wat wij hoeven te doen is met heel ons hart “Ja” zeggen. Het maakt niet
uit wie we zijn, hoe we ons voelen of wat we gedaan hebben. Elke keer weer wacht Hij tot we
tot Hem komen, Hij houdt van ons, zo veel dat Hij zelfs voor ons aan het kruis ging. Vrijwillig.
Voor u.
Ik wil u uitnodigen om in deze Paastijd te genieten van de liturgie. We hebben zo een rijke
traditie. Laat het tot u doordringen en laat elke H. Mis voor u een nieuw begin zijn. Een nieuwe
lente die aanbreekt met al het frisse groen en andere kleuren.
Zalig Pasen!

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

ingezonden door Mariet

Uit ons jaarprogramma
Ons (voorlopig) programma 2022:

11 en 18 mei, 8 en 22 juni 2022
Verdiepingsavonden
DVD avonden “Catholicism”
Verdiepingsavonden waarin de serie Catholicism wordt gekeken. Na het kijken van een
aflevering is er tijd om samen door te praten over het onderwerp en zo met elkaar ons geloof te
ontdekken en te verdiepen.
Begin: woensdag avonden, inloop: 19.45 – sluiting: max. 21.30
Kosten: vrijwillige bijdrage

26 - 29 mei 2022
Ontmoetingsdagen voor jonge mensen tussen 30 en 50 jaar
In een meer ontspannen sfeer is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten voor gesprek, gebed
en ook wandelingen in de mooie natuur van Zuid-Limburg
“Blijf in Mijn liefde”
(Joh. 15,9) zijn de woorden van Christus die ons deze dagen als leidraad zullen dienen. Trouw
blijven aan het geloof is niet eenvoudig in een wereld die zich steeds meer van God verwijdert.
In Christus’ liefde vinden wij daartoe de kracht en wijsheid.
Begin: 26 mei, 16.00 - Sluiting: zondag 29 mei 16.00
Kosten: € 183,00 voor 1-persoonskamer
€ 168,00 per persoon voor 2-persoonskamer
(+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
Opgave: voor 15 mei 2022 bij pastoor M. Otto, Limbricht
Mail: m.a.j.otto@hetnet.nl, tel: 046-451 55 95
Na opgave wordt een programma voor deze dagen toegestuurd

12 - 15 juli 2022
Retraite
Teresa van Jezus: Godsverlangen in vele Verblijven
Onderweg met de Levende
Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam
Begin: Dinsdag, 16.30 – Sluiting: Vrijdag, 13.30
Kosten: € 214,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)

Zaterdag 16 juli 2022 (14 - 17 uur)
Scapulierfeest
Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
Inleiding – koffie – Scapulieroplegging – Vespers
Kosten: € 10,00

Zaterdag 17 september 2022 (10 - 16 uur)
Bezinningsdag (in stilte)
“Bevrijdende, evangelische ontmoeting met Jezus”
Inleider: Pater Piet Hoornaert, karmeliet Gent
Kosten: € 18,00 (a.u.b. Lunchpakket meebrengen)

Maandag 26 september (10 - 17 uur)
Bezinningsdag
“Mijn engel en ik”
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf
Kosten: € 18,00 (a.u.b. Lunchpakket meebrengen)

26 - 29 september 2022
Retraite (in stilte)
“Hoe de H. Engelen ons naar GOD leiden.”
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf
Begin: Maandag, 16.30 – Sluiting: Donderdag, 13.30
Kosten: € 214,00 (+evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)

3 - 10 november 2022 – in het Duits
Exerzitien in Stille
“Das ‘Vaterunser’ in der Absicht Jesu”
Exerzitienleiter: Pater Ludwig Eifler, O.carm., Springiersbach
Beginn: Donnerstag 17.00 – Ende: Donnerstag 09.30
Kosten: € 450,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher)

Zaterdag 17 december 2022 (10 - 16 uur)
Bezinningsdag
“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”
In de menswording van Zijn Zoon heeft God zich aan ons geopenbaard en is ons de weg bereid
voor de deelname aan het goddelijk leven. Ter voorbereiding op Kerstmis verdiepen wij ons in
de betekenis van de Menswording van Christus voor de Kerk en ons eigen leven.
Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht
Kosten: € 18,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

Evenementen

Duitstalige programma
Gezocht:
Vrijwilligers voor de receptie
Ondanks de hulp van zuster Maria Assunta zijn we toch nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers
die ons aan de receptie kunnen ondersteunen. De taken bestaan uit:
Deur openen, telefoon aannemen
Gasten ontvangen en rondleiden
Maaltijden voorbereiden (dekken, afwassen, eten ophalen in de keuken enz)
Eerste aanspreekpunt voor de gasten
Afrekenen van overnachtingen en aankopen vanuit de winkel
Dit alles natuurlijk in samenwerking met de zusters.
We zijn voornamelijk op zoek naar vrijwilligers op de donderdag en zondag ochtend. Eventuele
andere dagen zijn in overleg ook mogelijk. U kunt contact opnemen met zuster M. Gisela:
reginacarmelizrg@gmail.com

Oekraïne
Op donderdag 31 maart ontving ik een mail van Andrea, die vaker aan onze activiteiten
deelneemt:
Lieve Zuster Gisela,
vandaag vliegt Pierpaolo, mijn man, naar Polen om zaterdag ochtend om 5 uur samen met de
"vredes caravan" de Oekraïense grens over te steken. Wij wilden u en de zusters om gebed
vragen voor een veilige reis onder de bescherming van de Allerhoogste voor alle betrokkenen.
Hieronder zijn bericht:
Beste vrienden, ik schrijf jullie om te
laten weten dat ik op 2 april naar Lviv
(Oekraïne) ga om mijn kleine bijdrage
te leveren aan het #stopthewarnow
initiatief, georganiseerd door de Paus
Johannes XXIII gemeenschap.
Het doel is met 60 bussen in Oekraïne
aan
te
komen
om
eerste
levensbehoeften te brengen en met
100 oncologische kinderen en hun
moeders naar Italië terug te keren.
Sommige
vrijwilligers
van
de
gemeenschap hebben er sinds het
begin van de conflicten voor gekozen
in Lviv te gaan wonen om de
plaatselijke bevolking te steunen. Met hun hulp lukt het ons de reis te organiseren.
Geen verlangen naar martelaarschap, ik ben mij bewust van de gevaren, maar ook van de
noodzaak een boodschap van hoop te brengen aan de slachtoffers van de oorlog. Oorlog en
wapens brengen alleen maar pijn en lijden en zijn nooit het antwoord op problemen.
Voor de uitvoering van het project hebben wij 150.000 euro geïnvesteerd in eerste
levensbehoeften die door de bevolking werden gevraagd. Elke bus vanuit Italië kost ongeveer
800 euro om te reizen. En dan moeten de 100 kinderen en hun moeders worden
ondergebracht.
Zoveel geld, vrede kost geld. De oorlog kost nog meer: alleen al in Lviv zijn 90 raketten
gelanceerd voor een bedrag van 500 miljoen euro.
Ik vraag u een kaars aan te steken voor deze reis om een einde aan alle oorlogen te smeken.
Mvg diaken Pierpaolo Flesia

Op zondagavond 3 april kwam weer een
mail:
Lieve Zuster Gisela,
mijn man is weer veilig thuis. Missie is
gelukt. Sommige bussen met vluchtelingen
zijn nog op weg terug naar Italië.
Heel veel dank voor uw gebed! Heel veel
dank ook voor de Noveenkaars!

Oekraïne en Regina Carmeli
De oplettende bezoeker van Regina Carmeli heeft kunnen zien hoe er ook bij ons
bezinningshuis verschillende vlaggen en posters hangen om Oekraïne te steunen. De zusters
kijken naar mogelijkheden om vluchtelingen een (tijdelijk) onderdak te geven in een gedeelte
van de gastenkamers en bidden natuurlijk elke dag voor de vrede in Oekraïne en in de hele
wereld. Tijdens elke H. Mis wordt er een intentie gelezen voor de vrede en ook in de Vespers is
een speciale intentie opgenomen voor de vrede in o.a. Oekraïne.

Verkoop voor Venezuela
De situatie in ons klooster in Venezuela is
moeilijk. Het land dat eens zo welvarend
was is op dit moment in grote moeilijkheden.
Het land is in armoede vervallen en zelfs de
basic
levensvoorzieningen
zijn
niet
aanwezig. De stroom valt bijvoorbeeld
regelmatig uit en ook schoon en stromend
water is niet vanzelfsprekend. Om deze
redenen hebben de zusters zonnepanelen
laten installeren en zijn ze een eigen
groentetuin begonnen om in hun eigen
levensbehoeften,
en
die
van
de
gemeenschap om zich heen, te kunnen
voorzien. De meest recente stap was het
installeren van een waterpomp met filter.
Dankzij deze pomp hebben de zusters en de
gehele omgeving schoon en stromend
drinkwater. U kunt zich voorstellen dat dit
van cruciaal belang is.
De zusters zetten zich dagelijks in voor de gemeenschap die
om het klooster woont. Ze verzorgen maaltijden voor de
armen en geven catechese lessen aan de volwassenen en
kinderen. Ook is er een eenvoudige kliniek waar de zusters
helpen om de mensen in de omgeving zo veel mogelijk te
kunnen ondersteunen.
De aanschaf van het waterfilter was te realiseren door een
donateur. Hier zijn we heel dankbaar voor. Maar u kunt zich
voorstellen dat een dergelijk waterfilter ook onderhoud nodig
heeft. En voor dit doel hebben de zusters in Sittard de zolder
opgeruimd en is er in de rode vloer (bij de Moederhuiszaal)
een verkoop waarbij vele spullen te koop staan voor een gift
voor de zusters in Venezuela. Het gaat om tafeltjes, stoelen,
vele boeken en andere zaken. Voel u vrij om eens langs te
komen en te neuzen of u iets zou willen hebben voor het
goede doel. Wilt u liever gewoon een donatie overmaken? Dat kan natuurlijk ook! U kunt uw gift
overmaken op: NL 22 ABNA 0481 9152 73 t.n.v. Karmelitessen met in de beschrijving: “Gift voor
Venezuela”
Namens alle zusters uit Venezuela en Sittard, heel hartelijk dank voor uw gulle gave!
Heeft u al eens eerder een gift gegeven aan Venezuela of een van onze andere missies? Het
rekeningnummer is nu voor alle missies zoals boven aangegeven: NL 22 ABNA 0481 9152 73.
Alle andere rekeningnummers die voorheen voor de missie gebruikt werden zullen binnenkort
gesloten worden, dit om de administratie te vereenvoudigen. U kunt er natuurlijk nog steeds van
verzekerd zijn dat uw gift op je juiste plaats terecht komt. Hartelijk dank voor uw medewerking!
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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.

