
  

 

Renungan Sr. Hermin 
Ada tiga hal dalam hidup yang tidak bisa kembali : waktu, kenangan dan Kesempatan. Kemudian 

ada tiga hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita yakni: pengharapan, Ketulusan dan gairah. 

Di awal tahun ini, kami mengunjungi Timor Leste bersama suster Josephine bagi suster Josephine 

merupakan pengalaman pertama. Perjalanan yang cukup melelahkan namun sungguh berkesan, 

kondisi jalan sangat buruk, berbatu-batu kasar selain itu kabut, hujan, lumpur serta licin. 

Sr. Josephine dan saya menikmati perjalanan kami berkata kepada suster Serafina biar lambat 

asalkan kita selamat. Sr. Serafina dengan ketangguhannya melewati jalan-jalan yang terjal, 

akhirnya kami tiba di komunitas dengan gembira.  

Bulan Februari di Ossu curah hujan sangat tinggi disertai angin kencang, malam itu juga lampu 

padam sepanjang malam, gelap gulita hanya cahaya lilin menerangi sudut kamar disertai angin 

kencang sampai pagi, tentu saja ada perasaan takut, cemas dan khawatir.  

 

Dari pengalaman ini saya hubungkan dengan Injil (Mat 14:27)  

‘Jangan Takut! Itulah perkataan Yesus kepada para murid yang 

ketakutan karena perahu mereka terombang-ambing badai.’ 

 

Ketakutan membuat seseorang tidak dapat melihat 

segala sesuatunya dengan jelas, dan bahkan dapat 

mengaburkan iman.  

 

Namun, pandangan yang terus-menerus kepada Yesus 

dapat menguatkan iman, serta dapat memberikan 

pengharapan yang pasti kepada kita. Iman yang teguh 

membuat kita dapat melangkah dengan pasti dan 

pengharapan di dalam Yesus membuat kita terus 

bertahan untuk mencapai tujuan akhir. Oleh karena itu, 

mari kita menghadapi tantangan hidup maupun 

tantangan dalam karya kerasulan dengan memusatkan 

pandangan kita kepada Yesus, yang terus-menerus 

berkata, “Tenanglah! Aku ini, jangan takut!“  

 

Masa prapaskah diawali pada hari rabu abu, dengan ditandai misa kudus dan 

penerimaan abu. Dalam masa Prapaskah ini, tindakan belaskasihan yang tulus, 

yang dinyatakan kepada mereka yang berkekurangan, haruslah menjadi 

bagaian dari silih kita, tobat kita, dan pembaharuan hidup kita, karena 

tindakan-tinfakan belaskasih semacam itu mencerminkan kesetiakawanan dan keadilan yang 

teramat penting bagi datangnya kerajaan Allah di dunia ini. “selamat masa Prapaska”. 
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Kunjungan kerja ke Timor Leste 
Sr. Hermin dan Sr. Josephine baru saja pulang dari kunjungan ke Timor Leste, untuk menemui 

suster-suster kita di sana. Seperti biasanya mereka diterima 

dengan ramah, dan para suster menyambut gembira kunjungan 

mereka. Sayang sekali suster Eugenia, koordinator Timor Leste, 

tidak bisa hadir. Karena alasan kesehatan Sr. Eugenia berada di 

Jakarta. Sr. Serafina dan Sr. Laura mengambil alih tugas-tugas 

beliau. 

Kunjungan kerja ini dimulai di komunitas Ossu. Di komunitas ini 

Sr. Laura yang memegang tanggung jawab sebagai koordinator. 

Ia memberi penjelasan kepada pada anggota dewan tentang 

kehidupan di komunitas ini yang terdiri dari sembilan orang 

suster, dua di antaranya telah mengucapkan kaul kekal.  

 

Sehingga kedua suster berkaul ini memikul beban cukup berat.  

Di samping percakapan dengan para suster pemimpin, ada juga 

pertemuan dengan suster-suster secara pribadi. Di Ossu para 

suster mengelola dua ruangan tidur yang dahulu digunakan oleh 

total kira-kira 100 orang anak. Jumlah ini berkurang banyak 

karena para orang tua tidak sanggup lagi memikul biayanya. Saat 

ini hanya tinggal 29 orang anak. 

Sesudah Ossu, kedua anggota dewan pimpinan umum ini diantar 

ke Dili. Dili merupakan tempat rumah pembinaan, tempat tinggal 

Sr. Euginia, bersama dua 

orang suster junior. Oleh 

karena Sr. Eugenia untuk 

sementara waktu tidak bisa hadir, tugas beliau diambil alih oleh 

Sr. Serafina. Sr. Serafina tinggal di komunitas St. Yohannes di 

Dili, bersama 7 orang suster junior. Mereka bertugas di klinik. Di 

Dili pun telah diadakan pertemuan pribadi dengan para suster, 

dan juga pembicaraan kelompok. Timor Leste masih dalam 

tahap pembangunan. Semua suster berusaha sekuat tenaga 

untuk membantu masyarakat sekitarnya.  

 

 

Bulan September mereka akan pesta. Di bulan itu dua orang suster akan mengucapkan kaul kekal 

mereka: Sr. Natalia Deus Maia dan Sr. Esmenia Silva. 

 

 

Kapitel Brasil 
Para suster di Brasil saat ini sedang mempersiapkan kapitel provinsi mereka. Kapitel 

akan berlangsung dari tanggal 30 Juni sampai dengan 4 Juli di Cabedelo dan akan 

dibimbing oleh Pr. Jean OFM. Tema mereka kali ini adalah ‘Maju terus dalam iman 

dan kemurahan hati, berkat belas kasih’, dengan lemma (kata kunci) ‘Sangkalilah 

dirimu dan ikuti Aku’ (Mt 16,24). 

 

Para suster, para anggota asosiasi dan Gerakan Belas Kasih (baik yang muda maupun 

yang sudah dewasa) terlibat dalam proses persiapannya. Empat orang anggota 

asosiasi juga akan menghadiri kapitel provinsi ini.  

Sewaktu kapitel hadirin akan merenungi pertanyaan dengan cara bagaimana misi 

kongregasi bisa dilanjutkan, melihat adanya krisis panggilan maupun krisis dalam 

kehidupan sosial, politik dan religius. Arti karisma dan belas kasih bagi mereka yang 

tersisihkan, harus dipikirkan kembali. Karisma itu lebih besar dari keberadaan kita. 
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Bagaimana teman awam kita, para anggota asosiasi dan anggota Gerakan Belas Kasih akan kita 

bimbing dalam masa mendatang? Juga kemungkinan bahwa empat bagian terkecil kongregasi akan 

dilebur menjadi satu bagian, akan dibahas dalam kapitel ini. 

 

 

ICC 2019 

Sewaktu rapat ICB bulan November yang lalu, penelitian untuk melebur empat bagian kongregasi 

menjadi satu, menjadi topik pembicaraan yang penting. Dewan pimpinan umum memutuskan 

untuk menyelenggarakan ICC tentang topik ini untuk empat bagian tersebut, yaitu Brasil, Filipina, 

Timor Leste dan AS. Telah dibentuk suatu kelompok untuk mempersiapkan rapat ini. Kelompok itu 

terdiri dari Sr. Mel Ryley (AS), Sr. Elisangela Ferreira Belo (Brasil berikut anggota DPU) dan 

Sr. Josephine Corpuz (Filipina berikut anggota DPU). Oleh karena Timor Leste merupakan komunitas 

di bawah DPU, dengan demikian semua bagian telah terwakili.  

 

Rapat akan diadakan dari tanggal 29 Juli sampai dengan  

6 Agustus, di Chicago (AS). Untuk masing-masing bagian akan 

diundang maksimal lima orang suster. Bersama dengan para 

anggota DPU, jumlah total peserta 24 orang.  

Tujuan ICC ini agar empat negara ini bisa berkumpul dan saling 

berjumpa untuk meneliti apakah eksperimen ini bisa berhasil. 

Maka yang akan diteliti adalah persamaan-persamaan dan 

perbedaan-perbedaan kultural yang bisa dijadikan lahan kerja 

sama yang lestari. Yang juga sangat penting untuk dibahas 

adalah segi kerasulannya, agar masing-masing bagian bisa 

dibina dengan memadai, dalam bentuk kerja sama yang lebih 

besar itu. Pertemuan ini ditandai oleh pengharapan. Harapan 

untuk masa depan yang dinamis bagi seluruh kongregasi.  

Proses semacam ini tidak akan memakan waktu beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan saja, 

melainkan bertahun-tahun. DPU berharap semoga pada akhir rapat ini ada pandangan atas 

beberapa langkah maju kecil dalam arah yang benar menuju kemajuan lebih lanjut.  

 

 

Pengalaman Sr. Mariana Soares di Panama 
Sr. Mariana Soares dari Timor Leste telah mengikut Hari-Hari Pemuda di Panama. Para frater CMM 

memimpin sebuah kelompok persiapan, dan Sr. Mariana bergabung dengan mereka. Sr. Mariana 

bercerita bahwa persiapan ini membantu dia untuk tumbuh secara spiritual dan menyatu sebagai 

kelompok. 

Setelah tiba di Malambo (Panama) ada berbagai aktivitas yang ia ikuti. 

Meditasi/refleksi tentang Bunda Maria yang ditawarkan pada hari-hari 

pertama, sangat penting baginya. Juga katekisasi di gereja Balba merupakan 

pengalaman unik. Sang uskup sepenuhnya berfokus pada tema Hari-Hari 

Pemuda itu: ‘Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku 

menurut perkataanmu itu’ (Lk 1: 38). Di samping pendalaman tema, ada juga 

saat-saat rekreasi. Sr. Mariana dengan senang hati menampilkan tari-tarian 

tradisional Timor yang telah ia latih di masa persiapan, tetapi juga 

memperhatikan ekspresi budaya negara-negara lain.   
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Daftar tahun 2019 
Layanan pos di Brasil sangat berbeda dari Negeri Belanda. Di jalan-jalan dan daerah-daerah 

perumahan tertentu, pak pos tidak datang ke rumah melainkan orang mempunyai kotak pos di 

kantor pos, dan harus mengambil sendiri surat-suratnya. Begitu pula situasi di Santa Rita.  

Dalam daftar kita tercantum alamat rumah Sr. Maria Lijnen dan Sr. Joérica Kátia Melo, tetapi tidak 

alamat pos mereka. Tahun depan kami akan mencantumkan kedua alamat ini dalam register. Dan 

andai kata Anda ingin sebelum daftar baru diterbitkan ingin mengirim surat ke Santa Rita, maka bisa 

Anda alamatkan ke: Irmãs de Caridade SCMM, C.P. 54, CEP. 58.300-970 SANTA RITA-PB, Brazil. 

 

 

Situs web  
Tahun 2017 situs web telah diperbaharui. Dan sejak tahun itu, hampir tidak ada perkembangan 

baru. Situs menampilkan informasi dari masing-masing bagian kongregasi. Sewaktu ICB semua 

dewan provinsi diminta untuk memeriksa informasi faktual di situs web, dan meneruskan 

penyesuaian-penyesuaiannya kepada yang bertanggung jawab, agar situs ini menjadi aktual 

kembali.  

Di semua bagian pasti ada kejadian-kejadian atau aksi-aksi yang lucu, menarik, menyedihkan atau 

penting yang informatif bagi para suster di seluruh kongregasi. Agar supaya laman berita tetap 

hidup, kami mengundang semua suster untuk saling membagi informasi. Bisa dengan mengirim 

berita singkat berikut beberapa foto ke generalate@sisterofcharity.nl Para staf pembantu di 

sekretariat akan memasukkannya ke website agar terjangkau oleh semua suster dan mereka yang 

berminat. 

 

 

Berita meninggal dunia  
Yubileum pertama baru akan dirayakan di bulan April. Akan kami beritakan dalam briefing 

berikutnya. Sejak pertengahan Desember ada beberapa suster yang meninggal, yaitu:  

29-12-2018 Sr. Teresia de Groot di Tilburg (Belanda) 

16-01-2019 Sr. Marianni van de Voort di Tilburg (Belanda) 

18-02-2019 Sr. Francinie Koers di Arnhem (Belanda) 

25-02-2019 Sr. Anne Wendel di Tilburg (Belanda) 

26-02-2019 Sr. Beatrix Cox di Tilburg (Belanda) 

 

 

Agenda DPU  
Dewan Pimpinan Umum bakal sibuk dalam bulan Maret  mendatang.  

Tanggal 11 Maret dewan-dewan pimpinan umum para frater CMM 

dan suster SCMM akan bertemu di Tilburg.  

Dua hari sesudah itu, pada tanggal 13 Maret, dewan pimpinan 

provinsi Belanda akan berkunjung ke Den Bosch. 

Dan dua hari sesudah itu, tanggal 15 Maret, Sr. Hermin dan 

Sr. Josephine berangkat ke Indonesia dalam rangka kunjungan kerja. 

Tanggal 11 April mereka akan pulang kembali. 

Tanggal 23 April DPU akan pergi ke Belgia untuk bertemu dengan 

dewan provinsi dan para suster provinsi ini.  

 

Tanggal untuk rapat ICB berikut juga sudah ditetapkan. Yaitu dari tanggal 11 sampai dengan  

13 November, disambung dengan rapat finansial pada tanggal 14 November. 

 

*** 


