Dag Lieve mensen,
In September hebben we met een aantal mensen de gebedsdag bezocht van
Zuster Valappila in Bad Soden.
We zullen u een kort verslag doen van haar lezing van die dag.
Zuster Valappila vraagt soms aan de mensen in de zaal hoeveel rozenkransen
ze per dag bidden.
Het antwoord uit de zaal varieert tussen de 1 en 4 rozenkransen per dag. De
zuster bidt er zelf 4 per dag zo zegt ze. Meestal volgt dan haar
opmerking: ‘hoeveel uren heeft een dag? En hoeveel tijd besteed u aan Jezus?
Hoeveel tijd lig je in bed en kijk je televisie of besteed je je tijd aan hobby’s?
Wereldse zaken blijven niet altijd’. Nu hoef je geen boekhouding bij te houden
voor de tijd die je aan mij besteed zo zegt Jezus in het boek van de kleine
zielen ‘want weet dat alle tijd van Mij is‘
Belangrijk is de bewustwording bij het bidden van de rozenkrans. Zeker als je
er 4 bidt. Dat betekent dat je 200 weesgegroetjes bidt. Dan hoef je je zeker
geen zorgen te maken op het uur van je sterven zo zegt de zuster, er zijn zo
veel mensen die zich hier zorgen over maken, ik maak mij geen zorgen,
Moeder Maria zal dit dan niet kunnen negeren en zal je zeker bijstaan op het
moment van sterven. Moeder Maria zegt zo vervolgt de zuster, dat we veel
meer over haar moeten spreken, ze zegt ook ‘ik ben de lieve vrouw van de
rozenkrans’. We moeten bidden voor onze zonden. Ieder woord moeten we
bewust bidden en is belangrijk. Zo vertelde de zuster dat haar familie iedere
avond samen bidt, o.a. de rozenkrans en de toewijding aan het Heilig Hart van
Jezus.
Het is heel belangrijk dat we iedere dag als gezin samen bidden in de ochtend.
Zeker ook met de kinderen. Tegenwoordig is dat allemaal niet meer. Maar
bidden moeten we. Ook om klaar te zijn als Jezus ons komt halen op ons
moment van sterven.
We kunnen niet zeggen als God ons komt halen ‘oh wacht nog even, kom
morgen terug!’
God geeft geen uitstel, het kan plots gebeuren en ben je dan klaar? Het is
vooral heel goed om in een gebedsgroep te zitten. Je kunt dan samen voor

elkaar bidden en elkaar steun geven.
Nu springt de zuster plotseling over op de vraag wie is er zwanger in de zaal?
En zal ik jullie eens het recept geven voor een goede zwangerschap? Bedoeld
om aan te geven dat ook tijdens zwangerschap gebed onmisbaar is.
Recept is : Houdt de schoonmoeder op afstand, iedere dag psalm 91 bidden
voor bescherming, buik zegenen met gewijde olie, geef je vrouw altijd gelijk,
geen ruzie, geen stress etc.
Ze besluit met te zeggen, als de familie samen bidt, dat houdt ze samen en dan
blijft ze samen.
Moeder Maria heeft gezegd de rozenkrans is je sterkste wapen, zo zei Pater
Pio dit ook al eens.
Hierna volgt een getuigenis van een gebeurtenis 10 jaar geleden van de zuster
zelf.
Ze was als zuster op weg om iemand te gaan verzorgen, toen er plotseling 3
mannen met baarden voor haar auto sprongen. Ze hielden haar staande,
duidelijk met de bedoeling haar te gaan beroven of erger.
Op dat moment riep ze: Jezus, Jezus. Een van de mannen zij toen, ach het is
maar een non laat haar gaan en ze lieten haar gaan. Enkele jaren later was ze
te biecht gegaan bij een pater die in het hart kon kijken en hij refereerde naar
deze gebeurtenis en zei, toen je riep: Jezus Jezus, was Jezus in een flits daar
om je te helpen.
De lezing wordt weer vervolgt met de vermelding, we bidden zo vaak: “ Jezus
vergeef ons onze zonden!"
Wat niet wil zeggen dat we niet meer hoeven te biechten.
Jezus en Maria willen niet dat we in de hel belanden, maar in de Hemel komen.
Kijk toch niet altijd naar de buren of neem vooral van mensen niets over wat je
tot zonde kan brengen.
En och jee als het toch zomer is en warm. Dan zijn de vrouwen vaak zo
schaars gekleed en de mannen worden hierdoor vaak verleid. Vandaag is het
gelukkig koud en zijn ze netjes gekleed.
50 jaar geleden was iedereen nog fatsoenlijk gekleed.
Nu belanden we vaak in de zonden, we moeten ons dat bewust worden.
Ga heen en zondig niet meer zegt Jezus.
De beslissing ligt bij ons.
Nu vertelde de zuster een korte getuigenis over een man die een retraite van
haar bezocht in Hongarije.
Ze vertelde dat het een rijke man was die bijzonder depressief was gedurende
zijn leven , ook echt niet kon lachen en alles wat de zuster vertelde niet zo
serieus nam. Zijn vouw echter wilde perse dat hij eens meeging naar de retraite
van de zuster. Zij vertelde de zuster dat hij een beschadigd mens was en dat hij
veel had meegemaakt.
Toen brak de dag aan dat er gebiecht kon worden, en na een goede biecht was
zijn leven op slag veranderd.
Er was een last van hem afgevallen en hij had tijdens de biecht al een nieuw
hart ontvangen.
Normaal is dit tijdens de retraite pas na dag 3.

Hij had besloten niet meer in de zonden te leven, en zijn leven te veranderen.
Ook werd hij lichamelijk genezen van een gehoorbeschadiging die hij 9 jaar
geleden had overgehouden van een tumor in zijn oor. Hierdoor was zijn gehoor
zo beschadigd, dat hij aan een zijde niets meer hoorde.
Tijdens een moment dat hij in de geest ruste, voelde hij een grote warmte op
de aangedane plaats.
Dat moment van warmte is vaak het teken dat Jezus aan het genezen is.
Zo vervolgt ze met haar advies, biecht minstens 1 maal per maand, de zuster
biecht 1 maal per 2 weken.
Bid veel de rozenkrans, Pater Pio bad hem onafgebroken.
Deze lezing geeft ons een duidelijk advies over hoe belangrijk het bidden van
de rozenkrans is in ons leven. Maar tevens dat de gebedsdagen en retraites
ons duidelijk sturen naar een bewustwording om ons verre van de zonde te
houden. Tijdens retraites zo weten we nu uit ervaring, kijkt Jezus in ons hart en
voegt een ontbrekend stukje toe voor onze verdere groei, ook kunnen
blokkades worden opgeheven, ons hart worden gezuiverd door vergeving en
vergeving vragen, om zo de weg vrij te maken voor genezing. We worden ons
dan bewust dat een goede biecht onontbeerlijk is om bij God te blijven, maar
ook dat we alleen dan genezing kunnen ontvangen. Weet dat Jezus echt alles
weet.
Hiervan zijn reeds vele getuigenissen.
De zuster vraagt me altijd heeft hij of zij gebiecht?
Meestal een voorbode dat genezing (kan) volgen.
Ik zeg nadrukkelijk kan. We weten dit natuurlijk niet zeker, ook de zuster niet.
Het is uiteindelijk Jezus die ziet of onze ziel gereed is om genezing te
ontvangen.
Soms zijn er nog blokkades uit het verleden die zelfs tot aan de grootouders
kunnen terug gaan.
Of hebben we mensen nog niet voldoende vergeven, wat ze ons ook hebben
aangedaan.
En vaak zal eerst een retraite noodzakelijk zijn om de juiste zielsgesteldheid te
bereiken.
Tot zover de lezing van de zuster. De getuigenissen van deze dag heb ik niet
vermeld ook niet de preek van priester Huber die altijd zeer goed is. Het zou
wellicht te lang worden.

Naar website

Retraite te Banneux 25-29- november
Graag willen we nog eens vermelden dat de volgende retraite zal plaats vinden
op Maandag 25-11 tot en met vrijdag 29-11 te Banneux.
U kunt zich hier nog altijd voor opgeven tot ongeveer een week voor aanvang.
Er bestaat de mogelijkheid om alleen op een kamer te slapen, en eventueel
vervoer kunnen we in onderling overleg regelen, of u wordt indien nodig
afgehaald op het treinstation.
Bezoek onze website om u in te schrijven, het programma van de retraite
in te zien en om de foto’s van Banneux te bekijken waar wij verblijven.

Gebedsdagen te Haus Raphael
Iedere maand gaan we ook zover het mogelijk is naar de gebedsdagen van
zuster Valappila in Bad Soden. Er bestaat dan de mogelijkheid om opgehaald
te worden bij u thuis ( België, Nederland ) en u wordt natuurlijk ook weer
thuisgebracht.
Volgende data zijn:
16-17 november 2019
8-9 februari 2020
18-19 april 2020

Onze voorbereiding verloopt meestal als volgt.
Vertrek vanuit Nederland ( na ophalen mensen in België en Nederland) meestal
rond 13.00 uur in de middag.
Aankomst in Bad Soden inclusief pauze rond 16.30, dan eerst Heilige mis met
onze eigen priester in de Kapel van Huize Raphael. Om 18.00 uur is er een
broodmaaltijd waarna er biecht gelegenheid is, zodat we goed voorbereid zijn
op de gebedsdag als we zegen van de zuster ontvangen.
Zondag ochtend om 07.00 uur ontbijt rond 08.00 uur zijn we dan in de
gebedshal.
Rond 17.00 uur vertrekken we dan weer naar huis.
Met vriendelijke groet,
Joep Habets

