
Span je in om binnen te treden 
in de cel van de schatkamer 

die zich in jou bevindt, 
en daar zul je zien · 

welk een schat er in de hemel is. 

Isaac de Syriër 



Roel Nijland 
Karmeliet 

... van eeuwigheid tot eeuwigheid .. . 

Lieve Mensen, 

Dit is geen afscheidsbrief, maar een adreswijzi
ging. Ik ben verhuisd naar het Land waar geen 
wegen meer zijn, ook geen tijd en geen plaats. 
Mijn horloge staat voor goed stil en de fiets 
blijft in de garage. " Ik heb je binnengeleid in 
het Land van de Karmel" . Ooit mocht ik er zo 
nu en dan een glimp van opvangen, - iets wat 
me een beetje in het goede spoor hield - maar 
nu wordt het definitief. 

Als ik achterom kijk, ben ik alleen maar dank
baar. Dankbaar voor het gezin en de familie, 
waarin ik ben opgegroeid, dankbaar voor het 
leven in de gemeenschap van de Karmel met 
haar mystiek, vooral dankbaar voor de broe
ders van de Zenderse Karmel. En heel bijzon
der dankbaar ben ik voor mijn lieve levensge-

zellin Tiny Stevens, want zij was bijna veertig 
jaar lang de ankerplaats in mijn leven, die mijn 
bootje op de golven hield. Zij is dat en blijft 
dat, want liefde is eeuwig en onze zielen zijn 
onverwoestbaar. Dankbaar ben ik ook voor alle 
goede vrienden en vriendinnen, die ons de af
gelopen tijd zo hebben bijgestaan en voor alle 
mensen, die mij al die jaren door hun vertrou
wen hebben geschonken. 

Ik ben voorgoed verhuisd naar de Berg van 
God langs de weg van het niet-weten. Jaren
lang heb ik met veel mensen in de meditatie 
dit mysterie in onszelf, waar God Zelf woont, 
mogen zoeken. Hij spreekt vandaaruit telkens 
weer: "Er zij licht", en dan wordt het weer 
Licht. Het is de Weg van Jezus Christus. In dat 
mysterie, die in onszelf, kunnen we elkaar weer 
vinden, samen geborgen in de Grote Liefde, 
want Zij doorstroomt ons allen. 

Ook heb ik zelf daar telkens weer kracht 
en uitzicht gevonden bij mijn eigen dierbare 
"heiligen" in liefdevolle verbondenheid. Mogen 
ook wij samen zo VREDE vinden. 

In Liefde verbonden en met broederlijke 
groet, 

Roel. 


