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                          16 juli 2020 
   Beste broer en zus van onze Karmelfamilie, 
 

             Moedig ga je met Maria de toekomst tegemoet. Je ondersteunt elkaar ter 
gelegenheid van het provinciaal kapittel. Maria in alles bewogen door de heilige Geest helpt je 
om uit liefde voor elkaar te wennen aan de nieuwe situatie tijdens deze beproeving van de 
pandemie. Je wordt creatief in moeilijke omstandigheden. Maria kent je en verandert je. Je 
merkt dat je Karmelgemeenschap zich vernieuwt. Maria helpt je bij onderscheiding en met 
haar word je vastberaden tegenover moeilijkheden. Je bent veerkrachtig om een weg te vinden. 
Je vreest niet. Je hoopt. Je ervaart dat Maria erbij is.  
 
              Maria is een moeder voor jou. In het evangelie van het hoogfeest Joh 19, 26-27 
hangt Jezus aan het kruis en zal heel gauw sterven. Hij geeft dan zijn moeder aan jou. Op die 
16e juli gedenk je in de Eucharistie dat kruisoffer van de Heer. Maar bij het kruis stond ook 
Maria, zijn moeder. Maria is dus óók aanwezig in die Eucharistie. Maria is een van de 
weinigen die met Jezus de hele weg gegaan is. Zij is je moeder geworden voor  altijd. Welk een 
wonderbaar geschenk: je moeder van de Karmel, van de gezondheid en van de hoop. Zij bidt 
voor jou. 
 
             Moeder Maria kan voor jou door haar delicate handen iedere knoop ontwarren. 
Maria is de grootste heilige. Ze is er. Zij luistert altijd. Ze biedt troost en sterkte. Ze doet een 
goed woordje voor je. Ze is aanwezig, bereikbaar zoals altijd. Ze geeft je de juiste woorden en 
gebaren in. Je komt thuis bij haar. Je bent veilig. Je leeft alsof Gods licht en liefde door haar 
heen stroomt naar jou. Zij bidt voortdurend voor jou. Ze bemiddelt voor jou en haar 
Karmelfamilie bij haar Zoon Jezus, die door zijn goede Geest de Karmel leidt, in wie wij 
allemaal één zijn en blijven.  
 
   Maria is bij uitstek je goede begeleidster op je weg naar God, in je groei in het 
geloof, in het vinden van hoop en in het beleven van de liefde, ja ook in het geduld en de 
kracht om het lijden te dragen. Ruim 365 keer staat er bijna letterlijk in de Bijbel: ‘Wees niet 
bang’. God belooft niet om je te redden van stormen, maar Hij belooft om je te redden in de 
stormen. Hij gebruikt het onweer ten goede. “Mama, zegt Jezus, dankjewel om bij Me onder 
het kruis te staan. Wees een Moeder voor de Karmelfamilie, zoals je het bent geweest voor 
Mij”. Maria is attent, zoals bij de bruiloft van Kana, voor je noden. Al je vragen, je gebeden 
brengt ze bij Jezus. 
 
           Maria doet je beseffen wat echt belangrijk is in je leven en wat bijzaak is. Je 
wordt wijzer. Maria leert hoe je God in jou kunt dragen om dag en nacht met Hem te leven. 
Ze neemt je als haar kind bij de hand. Ze bidt voor jou en met jou. Die 16e juli maakt ze je tot 
iemand die naar haar voorbeeld ‘ja’ zegt tot God om Christus te ontvangen en te baren, in 
deze wereld, met alle goede gevolgen van dien. Maria, Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, 
gidst jou met haar voorbeeld: Zij ontving Gods woord in haar hart en bewaarde het. Mede in 
naam van pater provinciaal wens ik je een zinvolle voorbereiding op het hoogfeest van 
O.L.Vrouw van de Karmel en van het Scapulier. Zij is jou tot zegen, bescherming en geluk. 
 
                                                                                                          Je medebroeder Reimond 
 
Pater Reimond Hoornaert, verantwoordelijke van het mariaal apostolaat,      
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Op 25 maart 2020 werden te Fatima 24 landen toegewijd aan het Onbevlekt Hart van 
Maria en het Heilig Hart van Jezus om aan Maria te vragen: “Bevrijd ons van de pandemie die 
ons overkomt”. 
 
Op 8 juni 2020 werd in Einsiedeln Zwitserland door hun bisschoppen toevertrouwd aan 
de Maagd Maria.  
 
In Brugge zie je Maria werkelijk overal. Vandaag ruim 300 keer. Voor de inwijding van 
een nieuw Mariabeeld worden de bewoners en de omwonenden uitgenodigd. Meestal zijn er 
20 à 25 mensen aanwezig. Kanunnik Adelbert Denaux zorgt voor een korte ceremonie met 
een gebedsmoment en een kunsthistorische uitleg over het betreffende beeld en de locatie.  
 
Het beeld van de Maagd van de Armen van het populaire bedevaartsoord Banneux 
stond op 17 november 2019 centraal in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Zij is de patrones van 
allen die op een of andere manier uit de samenleving worden gesloten. Vandaag zijn er meer 
dan 6.700 kopieën van dat beeld van de Maagd van de Armen verspreid over 134 landen. 
 
In China is er een mariaal nationaal bedevaartsoord van Maria als hulp van de 
christenen te Zo-sé, op een heuvel enkele kilometers van Shanghaï. In Dong-Lu (China) is er 
een Maria-bedevaartplaats sedert 1932. Maria, de Vrouve van China en Hulp der christenen 
staat haar kinderen bij. 
 
“Blijf in de armen van onze Moeder van Aparecida”, vraagt de paus op 10 juni 2020 aan 
de Brazilianen met hun 40.000 slachtoffers van de pandemie. Aparecida is het grootste Maria-
oord van de wereld met 7 miljoen pelgrims per jaar. 
 
In het bisdom Calgary van Noord Amerika heeft de bisschop hun eerste mariaal 
heiligdom - 17 000 m2 – op 30 mei 2020 te Canmore ingezegend: OLV van de Rotsen. 
Midden in de rotsen-kathedraal van de natuur. 
 
In Argentinië is er de basiliek van OLV van Itatí. 9000 pelgrims kunnen er binnen. De 
beeltenis van Maagd van Itatí werd op 16 juli 1900 volgens de wil van paus Leo XIII 
gekroond en ontving de naam van Koningin van Parana en Koningin van de liefde. 
 
Het nationaal heiligdom van OLV van altijddurende Bijstand te Wisconsin is de enige 
plaats in de Verenigde Staten die door de katholieke kerk officieel erkend wordt als een plaats 
waar Maria verschenen is. 
 
Te Sint-Petersburg komt het 1ste officiële heiligdom van OLV van Fatima. Paus 
Franciscus heeft in september 2020 dit project in het hart van Rusland goedgekeurd.  
 
2020 Fatima, Lourdes… https://www.sanctuarystreaming.eu/ Deze heiligdomstreaming 
brengt jou in contact met alle heiligdommen:  
 
OLV van Loretto krijgt sedert 7 oktober 2019 een facultatieve gedachtenis op 10 december. 
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Pascal-Raphaël Ambrogi et Dominique Le Tourneau, Dictionnaire encyclopédique de Marie, 
Desclée De Brouwer, avril 2015, 39 euros. Er zijn 6.500 vermeldingen die een 'geografie' van 
de aanwezigheid van Maria bevestigen, verspreid over twee millennia, vijf continenten en een 
breed scala aan disciplines. 
Weidemann H.-U., “Der Name der Jungfrau war Maria” (Lk 1,27). Neue exegetische 
Perspektiven auf die Mutter Jesu, coll. Stuttgarter Bibelstudien 238, Stuttgart, Katholisches 
Bibelwerk, 2018, 424p, 38 euros ISBN 978-3-460-03384-9. Nieuwe stimulerende 
perspectieven. 
García Rojo, E., Edith Stein con Maria al pie de la Cruz, Burgos: Editorial de Espiritualidad, 
2019, 147 p, 12 euros, ISBN: 978-84-7068-476-0. Edith geeft verrijkende overwegingen over 
de Moeder Gods, die haar toewijding aan de God van Jezus Christus ondersteunen. De 
Hebreeuwse Edith wil bij Maria van Nazareth zijn. Haar aanwezigheid in Karmelorde doet 
haar mariale houding groeien: zoals Maria samen zijn met haar lijdende Zoon die voor 
iedereen bemiddelt. 
Notre-Dame. Une anthologie de textes d’écrivains, le patrimoine littéraire défend le 
patrimoine architectural, Points, 2019, 96 p, 5 euros. Van Victor Hugo tot Louis Aragon 
prijzen gedurende eeuwen in een tijdloze literaire schoonheid van de Onze Lieve Vrouw 
kathedraal van Parijs. 
Marie et la France Association Marie de Nazareth, 2019, 7,80 euros. Het boek toont hoe het 
Franse volk gedurende eeuwen een speciale band heeft met de Maagd Maria, de Moeder van 
God. Op duizend manieren en rijk geïllustreerd. 
Bernard Balayn, Fatima – Les papes précurseurs, ou les voies de l'Esprit Saint de Pie IX à 
Benoît XV, Ed du Parvis, Suisse, 2019,  ISBN 9782880224523 18.00 euros. De Heilige Geest 
is de bouwmeester van de Kerk gedurende de geschiedenis en Maria heeft daar een unieke 
plaats in. 
De Harten van Jezus en Maria en het Rozenkransgebed zijn daarbij nodig. 
Ollivier Guillou, La médiation maternelle de Marie d’après La vie mariale et mariforme, Ed du 
Carmel, Thème : Collection Recherches carmélitaines, 2019, 310 p, ISBN 9782847136302 310 
18 euros. Maria Petyt -lekenorde van de Karmel uit 17e eeuw- getuigt van dat leven met Maria. 
Reine et beauté du Carmel, Vives Flammes, n° 317, Revue carmelitaine du Carmel, décembre 
2019, 80 pages, 7,50 euros. Over de Maagd Maria, het levende en discrete hart van de 
Karmelfamilie. 
Paul Spapens, Maria, de moeder van iedereen. Pelgrimsplaatsen in Nederland, België en 
Duitsland, 2019, Abdij van Berne, Uitgeverij, 2019, 192 p, ISBN 9789089723239, 16,90 euros. 
Verslag van een bezoek aan dertien mariale bedevaartplaatsen in de Lage Landen – de meeste 
in Nederland. De volksdevotie blijft bloeien omdat mensen zich daar opgenomen voelen in 
een levende kerkgemeenschap. 
Désirée Krikhaar, Geen dag zonder Maria, Zwolle-Utrecht: WBOOKS-Museum Catharijne-
convent, 2019, 379 p, ISBN 978 94 6258 179 1, 24,95 euros. In 2017 hield het Museum 
Catharijneconvent te Utrecht een grote tentoonstelling over Maria. Dit boek komt daar uit 
voort. Voor elke dag van het jaar één bladzijde met illustratie en een Mariatekst. Het geeft een 
goed beeld van de wereldwijde verering van Maria en hoe zij mensen tot op vandaag 
inspireert. 
Paus Franciscus, Wees Gegroet Maria, Uitgeverij Halewijn, 2019, 147 p, ISBN 
9789085285472, 14,95 euros. De paus is in gesprek met Marco Pozza, theoloog en 
gevangenisaalmoezenier in het Italiaanse Padua. Het is een persoonlijk getuigenis in een 
beeldrijke mensentaal. 
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Gabriël Quicke, Maria, de waardigheid van de aarde. Augustinus’ visie op de moeder van 
Christus, Uitgeverij Halewijn 2019, 42 p, 5 euros. Deze brochure bevat de tekst van de 11de 
Scherpenheuvellezing op 18 oktober 2019, Je krijgt een goed zicht op de heiligheid van Maria. 
Louis-Marie Grignion de Montfort, Mariaverering in zijn cantieken. Vert. & toegelicht door 
Wiel Logister smm., Provincialaat Montfortanen, Tilburg, 2019, 112 p, ISBN 9789082047462 
geïll. + CD, 17,95 euros. Dertig cantieken over Maria en haar verering. Pastoraal-catechetisch. 


