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                  16 juli 2019 
                    Beste broer en zus van onze Karmelfamilie, 
 
                    Aan de voet van het kruis is onze Karmelfamilie geboren. Zie Joh. 19, 26-27. Op 16 juli 
heet je Maria telkens welkom in je huis. Je gaat met haar de weg. Je kent het geluk te beminnen en 
bemind te worden. Maria en Johannes staan niet individueel aan de voet van het kruis: ze krijgen 
uitdrukkelijk de opdracht voor elkaar te zorgen. Staande bij het kruis wordt Maria Moeder van de Karmel 
en neemt onze kloosterorde op in haar huis. Bij het kruis zeggen Maria en Johannes niets: zij luisteren 
naar Jezus. Je biddende Moeder van de Karmel spoort je aan om te luisteren naar Jezus. Ongetwijfeld 
had Maria een moeilijke zending, maar de moeilijkheden waren geen reden om ‘neen’ te zeggen. Maar 
ook jij draagt hier, net als Maria en Johannes, een persoonlijke opdracht. En omdat Maria je moeder is, 
laat ze je nooit in de steek: ze omarmt je elk moment. Je legt daarom jezelf, met het hart van een kind, 
met verwondering, in de handen en het hart van Maria, je Karmelmoeder. Ze vond de moed om ‘ja’ te 
zeggen. “Wat Jezus jou ook beveelt, doe het maar”, zegt zij tot jou als een wijze Moeder.  
 
                    Je heet Maria dus welkom. Maria kan dan wel bij jou zijn als Moeder, het is aan jou om 
haar te erkénnen als ‘Moeder’ en haar welkom te heten in je Karmelleven én in het leven van de Kerk. Je 
draagt dus Maria in je hart als een Moeder, die je brengt naar het hart van je bestaan, naar het leven ‘in’ 
haar Zoon. Je hebt dan oog voor de anderen rondom jou, je hebt geen woorden nodig. Voor jou volstaat 
dan de taal van de liefde: je weet dat Maria als Moeder op je wacht, dat je je hand in de hare legt, je hart 
in het hare, om samen te gaan naar een innige vereniging met Jezus. Maria is de Moeder van het geestelijk 
leven in jou. Je heiligheid groeit door haar bemiddeling.  Ze neemt je in haar armen zonder je ooit te 
veroordelen. Ze is de schitterende ster die je begeleidt. Maria is voor jou de attente en discrete helpster 
van Jezus’ heilige Geest. Als je haar raad volgt en geduldig wacht, kan je ervan op aan dat je gebed wordt 
verhoord.               
 
                     Onze Karmelfamilie telt vandaag 50.000 mannen en vrouwen, en meer. Samen met 
hen wil je getuigen dat God mensen blijft boeien als de Geheimvolle Stille Aanwezige, ook in een wereld, 
die schijnbaar God niet nodig heeft. Samen met je Karmelfamilie begeleid je het volk van God. Je toont 
het doel. Je onderricht hen hoe je het best in contact komt met God. Bij voorbeeld langs de geplande 
gebedsnamiddagen van 2020 in ons klooster te Gent (later meer info). Je Karmelmoeder, Moeder van 
God en van de Kerk, maakt voor jou het missionaire elan van de heilige Geest mogelijk. Je treedt binnen 
in de verwondering van haar geloofsblik in alle omstandigheden. Ze moedigt je aan om op jouw beurt 
God doorheen alles te zien en Hem te verkondigen. Dat vertaalt zich ook concreet in je gemeenschap. 
Maria leert je, in dialoog, met de ander evangelisch om te gaan. Door je te verenigen rond Maria, groeit 
de onderlinge verbondenheid met elkaar. Je geduld, eenvoud, gehoorzaamheid en vreugde bloeien open. 
De mensen zeggen je dan: wat is het goed bij jou te zijn. 
 
                     Maria die aan de voet van het kruis staat, getuigt van kracht, moed en hoop. Ze 
heeft Jezus zien groeien, werken, prediken en zijn leven geven voor de mensheid. Ze vertrouwt Jezus. 
Maria laat de Kerk en de Karmel die ze heeft zien groeien niet in de steek. Ze ondersteunt en duwt de 
Karmel vooruit op Gods wegen. Bij voorbeeld tijdens het Karmel-weekend 28-29 september 2019 voor 
jonge mannen. Hààr glimlach is de oorzaak van jouw glimlach bij je moeilijkheden. Je bent nooit 
pessimist. Telkens als je eenvoudig en discreet samenwerkt voor de Orde van Onze Lieve Vrouw, word 
je haar authentieke zoon of dochter. Je laat je bekijken door Haar: als zij naar je kijkt, ziet ze geen zondig 
mens, maar haar kind. Je laat je aanraken door haar hand. God doet dit langs zijn moeder.  
 
                     Mede in naam van pater provinciaal Paul De Bois wens ik je een zinvolle 
voorbereiding op het hoogfeest van O.L.Vrouw van de Karmel en van het Scapulier. Samen vieren we 
Maria in liefde en vreugde.               
                  Je medebroeder Reimond 
 
Pater Reimond Hoornaert, verantwoordelijke van het mariaal apostolaat,      
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050/44.38.88 reimond.hoornaert@telenet.be Ezelstraat 28, B 8000 Brugge 
Mariale actualiteit en bibliografie ter gelegenheid van 16 juli 2019 

 
Het Mexicaanse bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Guadeloupe is met zijn 14 miljoen 
pelgrims per jaar de drukst bezochte bedevaartplaats ter wereld. De Onze-Lieve-Vrouw-
bedevaartsoorden in België krijgen elk jaar anderhalf miljoen bedevaarders over de vloer. Dit is een 
immense belangstelling.  
 
Unieke schilderijwissel in Antwerpse Sint-Carolus Borromeuskerk. Het schilderij van het 
hoofdaltaar van de Sint-Carolus Borromeuskerk wordt driemaal per jaar gewisseld. Op paasmaandag 22 
april 2019 werd de 'Kruisoprichting' gewisseld voor ‘Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel’ geschilderd door 
Gustaaf Wappers (19de eeuw) en vanaf 10 augustus wordt ‘De kroning van Maria’ getoond. Op 
Aswoensdag 2020 is dan opnieuw de 'Kruisoprichting' aan de beurt. 
 
Op 25 maart 2019, hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, bracht paus Franciscus zijn eerste 
bezoek aan het populaire Italiaanse Mariaheiligdom van Loreto. Hij heeft er een tiental minuten in stilte 
gebeden. Hij ondertekende daar de postsynodale exhortatie naar aanleiding van de bisschoppen-synode 
van oktober 2018, ‘over jongeren, geloof en roeping’. Het was 162 jaar geleden dat een paus in Loreto 
een eucharistie had opgedragen. 
 
Maria ‘Moeder van de Kerk’, voortaan overal  gevierd  op Pinkstermaandag, zorgt ervoor dat we, 
na de Paastijd, met tederheid gebracht worden in de ‘gewone tijd doorheen het jaar’. Maria is je Moeder. 
Je wordt bemind, ‘het hele jaar’ door. 
 
Josephine O’Connel, ocd, The place of Mary in Carmelite Spirituality, in Carmel in the World, Volume 
LVII, 2018, nr 2, p 85-90. 
Josef Bonnici, Marian Spirituality within the Carmelite Tradition. Part I, in Carmel in the World, Volume 
LVII, 2018, nr 2, p 144-156. 
Maria, Moeder van Jezus, 4 artikelen in Collationes, jg 48, 2018, nr 4, p 363-432. 
J. Smith, Op bedevaart naar, met en als Maria, in Communio 2018, nr 6, p 437-447. 
 
John Welch, De karmelitaanse weg. Een oud pad voor de hedendaagse pelgrim, Carmelitana, Gent 2019, 
221 p, 19,95 €  ISBN : 9789492434173. John schrijft dat Maria voor u een voorbeeld is van vertrouwvolle 
overgave aan Gods barmhartigheid en wil. p 55. Ze is je patrones en zuster. We zijn bekend als broeders 
en zusters van de Gezegende Maagd van de berg Karmel. p 80. Maria getuigt van een contemplatieve 
aandacht en ontvankelijkheid voor God. p 83. Je smaakt in je hart en je ondervindt in je geest de werking 
van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie. Je drinkt uit de beek van de 
goddelijke geneugten. p 84. De eerste kapel, op de Berg Karmel, werd toegewijd aan Maria. Je 
identificeert je als haar broer of zus. Je noemt haar de ‘Luister van de Karmel’. Je scapulier is een door 
Maria gegeven bijzonder beschermende kleding. De Karmel is een Mariale orde en een voorstander van 
Mariafeesten. p 123. Maria wordt samen met Elia opgevat als mede-stichter. p 124. 
Paul Spapens, Maria, de Moeder van iedereen, Abdij Berne, 2019, 192 p, 16,9 € ISBN 978-9-0897-2323-9   
Marian D’Haese, Terug naar de bron. Verstillen bij Maria, 2019. Het is de vrucht van de persoonlijke 
zoektocht van Marian D’Haese. Nog te bestellen aan 33 euro tot einde oplage door storting op rekening 
BE73 0014 7573 4960 van Marian D'haese - Lede, met vermelding: ‘boek terug naar de bron’. 
Wilfrid Stinissen, Marie dans la Bible, dans nos vies, Collection Vie intérieure, Editions du Carmel, 2018, 
140 p, 17,50 €  ISBN 9782847135770 
Bernadette Moriau, Ma vie est un miracle, JC Lattès, 2018, 270 p, 16 €  ISBN 9782709663182 Het 
mirakel gebeurde op 11 juli 2008 na een Lourdesbedevaart. 
Jean Pierre Brice Olivier, Toujours vierge. Marie en ses mystères, Ed du Cerf 2018, 128 p, 10 €  
ISBN 9782204128377 
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Thomas a Kempis, L’imitation de la Vierge Marie, coll. Les classiques de la spiritualité, Perpignan, Artège 
2017, 180 p, 8,90 € ISBN 979-10-336-0359-7. De teksten in verband met Maria, die gevonden werden bij 
Thomas a Kempis. 
Mgr Dominique Le Tourneau, Guide des sanctuaires mariaux de France, Artège, 2019, 660 p, 24,90 € 


