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Zomer 2022 
 
 

Beste lezers,  

 
De laatste nieuwsbrief vanuit Regina Carmeli was met 

Pasen. Ondertussen is de zomer alweer aangekomen. 
De tijd gaat snel. Ik wil u danken voor alle reacties op 
de vorige nieuwsbrief en vooral voor al het gebed voor 

ons bezinningshuis en voor onze zusters. Dit is het 
grootste dat u ons kan geven! 

 
Het leven in Regina Carmeli staat niet stil. Ook de 
zusters genieten van de zomer en regelmatig gaan er 

zusters op vakantie en/of familiebezoek. Daarnaast is 
er recent een coronagolf door ons huis gegaan, maar 

God zij dank geen ernstige gevallen. Iedereen is weer 
op de been en actief. 
De zomer is vaak een periode van een nieuw begin. 

Bezinnen, verwerken en opnieuw beginnen. Een 
nieuw schooljaar, een nieuw programma. Ook in 

Regina Carmeli wordt er gebeden en nagedacht. Hoe 
kunnen we ons programma actueel houden? Nieuw 
publiek aantrekken. Hoe kunnen we de mens in de 

huidige maatschappij de liefde van God meegeven en 
het religieuze leven opbouwen? 

 
Onze stichteres, moeder Maria-Teresa van de Heilige Jozef, wilde een thuis bieden 

aan thuislozen. In de brede zin van het woord. We zijn dankbaar voor alle 
momenten waarop wij als congregatie een thuis mochten bieden voor u. Toch 
merken we dat de deelnemers aan de verschillende groepen en retraites afnemen. 

Het is moeilijker om eigen activiteiten te starten en deelnemers te vinden.  
Tijd voor een nieuwe wind, nieuwe ideeën, nieuwe impulsen. Dit betekent 

natuurlijk niet dat de activiteiten die u van ons gewend bent zullen verdwijnen, 
zeker niet. Maar wel dat we aan het kijken zijn wat we nog meer kunnen bieden, 
nieuwe vormen kunnen creëren. Heeft u goede ideeën? Laat het ons vooral weten, 

het belangrijkste is dat ons programma past bij de vraag. Wat mist u? Hoe kunnen 
we u persoonlijk helpen te groeien in uw geloof? Hoe kunnen we u een thuis 

bieden? 
 

 

H. Missen in ons klooster 
 
Maandag t/m vrijdag 
07.00 uur 
 
Zaterdag, zondag en 
hoogfeesten 
09.00 uur 
 
Wilt u op de hoogte blijven van 
de verschillende H. Missen die 
in onze kloosterkapel gevierd 
worden? Meld u dan aan voor 
de mailing lijst: 
reginacarmelizrg@gmail.com 

Nieuwsbrief 
Regina Carmeli 

 
12e jaargang Nr.2 

 

Kollenberg 2, 6132 AL SITTARD 
Tel. 046  888 95 93 of 06 39 45 94 33 

(9.45 - 11.00 u, 12.30 - 17.00 u, 18.30 - 20.00 u) 

Email: reginacarmelizrg@gmail.com  
Website: www.reginacarmeli.nl 
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God weet wat Hij doet. Zoals moeder Maria-Teresa zei: “Alles wat God doet, is 

goed!” En zo is het. Ook een nieuw begin, een nieuw schooljaar, een nieuwe zomer. 
Vertrouw op Hem, Hij weet het altijd nog het beste.  

 
Wij wensen u al het goede van Hem toe. Dat u altijd zijn nabijheid mag ontdekken 
en ervaren. Dat Zijn liefde in uw hart mag spreken.  
 

 

Gods rijkste zegen! 
 
 
 

Met hartelijke groeten 
Alle zusters van het Moederhuis, 
Zr. M. Gisela, 

Zr. M. Hannah 
Weet dat we voor u bidden! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ons (voorlopig) programma 2022: 

 
Zaterdag 16 juli 2022 (14 - 17 uur) 

Scapulierfeest 
Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel 

 
Inleiding – koffie – Scapulieroplegging – Vespers 
Kosten: € 10,00 
 
 
14, 21 en 28 sep, 26 okt, 9, 16, 23 en 30 nov, 14 en 21 dec 2022 

Verdiepingsavonden 
DVD avonden “Catholicism” 

 
Verdiepingsavonden waarin naar 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 
 
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) 
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Maandag 26 september (10.00 – 17.00 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 uur - Sluiting: Donderdag, 13.30 uur 
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 Uhr - Ende: Donnerstag 09.30 Uhr 
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) 
 

 

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 verschillende dagen. Laat u gerust weten wat 

voor u uit komt. Alle hulp is welkom!  

U kunt contact opnemen met zuster M. Gisela: reginacarmelizrg@gmail.com 
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Nieuw in de winkel: 
 

CD’s voor Oekraine  
 
We horen het elke dag nog in het nieuws, de 

ramp in Oekraïne is nog niet voorbij en dat zal 

waarschijnlijk ook lang gaan duren. Dit brengt 

een grote vluchtelingenstroom met zich mee 

en vele verschillende noden. 

 

Mark Mulkens, de orgelleraar van twee zusters, 

heeft een CD samengesteld met muziek die hij 

zelf, en zijn neefje Joris Stroux heeft gespeeld 

en opgenomen. De opbrengst van de verkoop 

van deze CD’s gaat volledig naar steun voor 

Oekraïne. De CD’s zijn aan de receptie te 

verkrijgen en kosten € 10,-. 

 

Wilt u een CD per post bestellen? Dat kan natuurlijk ook. U kunt gerust met ons contact 

opnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

Honing uit eigen tuin 
 

Achter in de kloostertuin van de zusters staan een 

aantal bijenvolken. Deze bijen worden verzorgd door 

de lokale Stadtwal-Imkerij Sittard, de zusters en 

vrijwilligers verzorgen de tuin en de vele verschillende 

bloemen die hierin staan. De bijen hebben goed hun 

best gedaan en de eerste honing is al geoogst. De 

honing is te koop aan de receptie voor € 7,- per pot. 

Van harte aan te bevelen! Lekker & gezond. 
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Oekraïense vluchtelingen in ons 
klooster – Hongarije 

 
Bij het begin van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 hebben we in ons klooster in 

Hongarije een kamer klaargemaakt voor de mensen die de Russische agressie waren 

ontvlucht. Wij verwachtten de eerste groep, maar onze plaatselijke verpleegster, die alles 

onder controle houdt, liet hen niet toe in het belang van ons kinderdagverblijf. Omdat de 

meesten covid-positief waren, bleven ze in quarantaine in de hal. 

Op 19 april 2022 kwam er echter nog een groep aan en wij konden hen onderbrengen in 

een gereedstaande kamer met negen bedden. Precies voor negen van hen. Twee moeders 

met zeven kinderen: vier lagere-

schoolmeisjes, een kleuterschoolmeisje 

en twee middelbare-schoolmeisjes. De 

bedroefde gezichten van de kinderen en 

de zorgen van de moeders duurden niet 

lang. Na te zijn ondergebracht, 

veranderde de stemming. Ze vonden 

ruimte om te spelen in de grote hal en 

vooral op de grote speelplaats. 

Op de eerste zondag na hun aankomst – 

zondag van de Goddelijke 

Barmhartigheid – woonden zij vol 

vreugde de H. Mis bij. Zr. M. Erzsebet 

had hen de dag tevoren voorbereid met 

een korte catechese over de 

barmhartigheid van God en de heilige 

Faustina. Na de fotoshoot, waren ze blij 

om de reliekschrijn te bezoeken. 

Annamarija, die ook bij ons is, zei in 

tranen: “Mag ik meedoen aan de 

fotoshoot omdat ik de eerste vluchteling 

ben?” 

Zr. M. Erzsebet was bezig met de informatie over de schoolinschrijvingen. Ze plaatste de 

leerlingen van de lagere school recht tegenover ons klooster. Ze liet de middelbare-school 

meisjes een excursie naar de school doen. Zr. M. Erzsebet zorgde ook voor schooltassen 

en boeken in overleg met de Field Sister. Alles is al geleverd en de kinderen zijn al 

zelfstandig geworden. De moeders werden onmiddellijk tewerkgesteld in een nabijgelegen 

stadskeuken om voedsel uit te delen. 

We hopen dat ook deze twee gezinnen persoonlijk onderdak zullen vinden met de hulp van 

de gemeenschappen die voor dergelijke gevallen lege huizen aanbieden. De zorg voor de 

vader die op het slagveld is, blijft. 

We bidden tot de Koningin van de Vrede en de H. Aartsengel Michael voor de vrede en 

voor alle vluchtelingen, gewonden, arrestanten en overledenen, en voor de bekering van 

de leiders en grootmachten. 

 

Ingezonden: Zr. M. Leticija van het Heilig Sacrament, Hongarije 
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Bijeenkomst met belofte en opname 
van de Lekenorde 

 
18 juni was een feestelijke dag in Bezinningshuis Regina Carmeli. 

Er waren drie leden van de Lekenorde (OCDS) die hun belofte deden. Claudia Soto uit 

Tilburg en William van Veldhoven uit Weert deden hun belofte voor het leven. Het was een 

ontroerend moment toen Claudia en William hun belofte uitspraken, waarna hun een 

kruisje werd overhandigd en een professiekaars, ontstoken aan de Paaskaars, als teken 

van het licht van Christus: dat dit licht hen zal verlichten op hun levensweg met Hem. 

 

Vervolgens deed Casparina Somers uit Tilburg haar eerste belofte (voor 3 jaar). Zij kreeg 

een karmelspeldje aangereikt en een kaart met de handtekeningen van de priester en 

verantwoordelijken. Daarna vond de ondertekening plaats in het boek van inschrijvingen 

als bevestiging van de belofte. 

 

Tenslotte kreeg Ilse Bergkamp uit Tilburg het scapulier opgelegd, waarmee ze officieel deel 

gaan uitmaken van onze groep van de Lekenorde. En daarmee begint voor haar de 

vormingstijd van twee jaar tot aan de eerste belofte. 

 

De H. Mis werd gecelebreerd door de assistent van onze groep, de Z.E. Heer Dr. B. Hegge, 

spirituaal van de priesteropleiding te Rolduc, die tevens de plechtigheden van de belofte 

en de opname leidde. 

 

Lezing en homilie 

De eerste lezing van de votiefmis van de H. Teresa van Avila was genomen uit het boek 

Wijsheid 7,7-14 en het evangelie uit Johannes 14, 1-11. 

 

Als u in de gelegenheid bent geweest om gisteren de H. Mis mee te vieren, hebt u daar het 

evangelie gehoord waar Jezus zijn leerlingen oproept om geen schatten te verzamelen op 

aarde, maar schatten te verzamelen in de hemel. Hij wijst erop dat daardoor het hart 

gericht is op de hemel: ‘want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ 

De 1e lezing van onze eucharistieviering vandaag sluit heel goed aan bij het evangelie van 

gisteren en bij deze oproep van Jezus. Ook de lezing uit het boek wijsheid vandaag spreekt 

over een schat, een onuitputtelijke 

schat waarbij vergeleken alle 

aardse rijkdom niets is. Voor de 

oudtestamentische auteur is deze 

onvergelijkelijke schat de 

‘wijsheid’, een heel rijk en 

veelomvattend begrip in de Bijbel. 

Als gelovigen van het Nieuwe 

Verbond mogen wij deze ‘wijsheid’ 

heel zeker in verband brengen met 

de schatten in de hemel, waar 

Jezus over spreekt. 

 

Beste Claudia Soto, beste William 

van Veldhoven, beste Casparina 

Somers en beste Ilse Bergkamp: 

doordat dat u zich vandaag nog 

meer verbindt aan de lekenorde 

van de Teresiaanse Karmel; 
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Claudia en William door de belofte voor het leven, Casparina Somers door de eerste belofte 

en Ilse Bergkamp door om opname te vragen, laat u allen zien, dat u de wijsheid wilt 

verkrijgen waar de lezing over spreekt, dat u schatten in de hemel wilt verzamelen en het 

hart gericht wilt houden op het hemelse. 

 

De spiritualiteit van de Karmel, waar u zich vandaag nog 

meer aan verbindt, helpt op bijzondere wijze om het hart 

gericht te houden op het hemelse: door het luisteren naar 

Gods Woord, door het meevieren van de liturgie en door 

geestelijke lezing en door -misschien wel het meest 

Karmelitaanse- de aandacht voor het meditatieve gebed, 

naar mogelijkheid elke dag minstens een half uur. 

Het evangelie dat wij gehoord hebben, helpt ons, om de 

schat waar wij ons hart op willen richten, nog preciezer 

aan te geven. Deze schat is in het bijzonder het kennen 

van de Vader in de hemel en uiteindelijk is het een plaats 

in het huis van de Vader. De weg echter naar deze schat 

en naar dit huis is de verbondenheid met Jezus Christus: 

‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’, zegt Jezus, en: ‘Ik ben de 

weg, de waarheid en het leven.’ 

 

De weg door dit leven gaan, samen met Jezus Christus, ook dat is iets waar de 

Karmelitaanse spiritualiteit en in het bijzonder de heilige Teresa van Jezus, de nadruk op 

legt: telkens weer spoort zij haar medezusters en daarmee heel de Karmelfamilie aan, om 

met Jezus om te gaan als met een vriend. 

Terwijl de 1e lezing zegt: ‘Wie de schat verwerven winnen de vriendschap met God’, kunnen 

wij vanuit het evangelie zeggen dat het omgekeerde evenzeer geldt: wie de vriendschap 

verwerft met Gods Zoon, wint uiteindelijk de schat van het eeuwig leven op de plaats in 

Gods huis, die Jezus voor ons heeft bereid. 

 

Beste Claudia en William, Casparina en Ilse: Ik wens u van harte dat u mede door de stap 

die u in deze viering hebt gezet, uw hart gericht kunt houden op het hemelse. En dat u, 

door met Jezus als een vriend de weg van dit leven te gaan, uiteindelijk de schat van het 

eeuwig leven in het huis van de Vader, zult bereiken. 

 

Felicitatie 

Als afsluiting van de plechtigheden werden de feestelingen zoals gebruikelijk toegesproken 

door de vormingsleidster Miriam Brussaard OCDS. 

Na afloop van de plechtigheden werden de feestelingen ontvangen in de Teresazaal voor 

de felicitaties, nadat ze voor het binnentreden waren toegezongen met het lied: ‘Ubi Caritas 

et Amor, Deus ibi est.’ 

 

Feestelijk middagmaal 

De zusters hadden gezorgd voor een feestelijk middagmaal, waarbij een feestelijk drankje 

of wijntje niet ontbrak. Zo hebben we heerlijk mogen genieten van deze uitstekende 

feestelijke maaltijd. Heel veel dank aan zuster M. Hannah (die in verband met de 

afwezigheid van zr. M. Gisela de dag verzorgde) en de zusters van de keuken die zo’n 

voortreffelijke maaltijd hadden verzorgd. 

 

Lezing, stille aanbidding, samenzijn met traktatie 

Na de middag hadden we nog een inleiding over een tekst van het Geestelijk Hooglied van 

Johannes van het Kruis door Jo van den Elzen OCDS. Na de stille aanbidding in de kapel 

met de vespers was er een feestelijk samenzijn met koffie en gebak als traktatie van de 

feestelingen. 

 

Verslag: Jo van den Elzen OCDS 
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Ingezonden door: Mariet  


