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Briefing ini kami menulis pada pekan sebelum Pekan Suci. Yaitu waktu sepekan untuk 

mempersiapkan diri menyongsong Paskah sebagai perayaan setelah penderitaan Kristus. Pada 

masa ini kita juga merayakan kelahiran kembali.  

 

Kita hidup pada masa yang tak terbayang. Dunia telah terinfeksi coronavirus dan umat manusia 

mengalami penderitaan. Kita semua sedang menjalani masa penderitaan ini. Di mana-mana ada 

kesedihan besar. Terdapat larangan berkumpul. Anda sebagai individu harus menjaga jarak fisik 

dari orang lain. Selain itu berdoa bersama tidak lagi memungkinkan. Kesepian menunggu kita. 

Kita mengalami kebanjiran informasi tentang virus itu dan tidak tahu lagi informasi mana yang 

harus kita percaya. Pada keadaan apa kita bertindak benar? Hal itu tidak kita ketahui.  

Meskipun demikian ada sesuatu yang kita ketahui, yaitu bahwa kita harus memelihara 

pengharapan, sebagaimana diajarkan oleh Paskah. Berharap dan percaya pada kisah yang 

berakhir positif, dengan masa depan yang baru dan kelahiran kembali. Di sekeliling kita terlihat 

kadang beberapa sinar matahari yang menumbuhkan pengharapan dan rasa percaya. Ada 

manusia yang memberi perhatian kepada yang lain. Singkat kata, perbuatan yang sangat kecil ... 

sebuah kedipan mata kehidupan yang membangkitkan kesadaran akan solidaritas bersama. Dan 

hal itu memberi inspirasi dengan pengharapan akan kehidupan baru. 

 

Penyakit coronavirus telah berdampak pada seluruh negara di dunia. Suster-suster kita ingin 

mengetahui keadaan sesama semua. Sepengetahuan kami, beberapa suster di Belanda yang 

telah meninggal karena virus ini. Saat ini ada beberapa suster lain yang terinfeksi dan beberapa 

suster sedang menjalani masa isolasi. Kami mendoakan kesembuhan cepat bagi suster-suster 

yang sakit, dan berharap bahwa suster-suster yang sedang dalam isolasi agar tetap bebas virus.  
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Susunan Dewan Pimpinan Umum sudah lengkap  

Begitu terdapat kejelasan tentang 

pengangkatan Sr Sofiani Warasi 

sebagai anggota baru di Dewan 

Pimpinan Umum, diajukan 

permohonan izin tinggal menetap di 

Belanda. Izin tersebut akhir ini 

disetujui, sehingga Sr Sofiani dapat 

tiba di Belanda pada hari Kamis 12 

Maret lalu.  

Selama beberapa pekan setelah tiba 

di Belanda, Sr Sofiani mengalami 

masa sepi. Karena penyebaran coronavirus di Belanda, maka semua orang dianjurkan agar 

sejauh memungkinkan diam di rumah saja. Oleh karena itu, mulai hari Senin 15 Maret 

Generalat ditutup. Sedangkan kantor melanjutkan pekerjaan mengurus berbagai hal yang 

berlangsung.  

 

ICC tentang Misi & Spiritualitas 

Sebelumnya Dewan Pimpinan Umum mengundang suster-suster dan orang awam dari 

seluruh bagian kongregasi ke pertemuan internasional tentang misi dan spiritualitas. 

Pertemuan tersebut telah dibatalkan. Kita harus berupaya semaksimalnya agar tidak 

menyebarkan virus dari satu kepada yang lain. 

 

Kunjungan kerja ke Indonesia 

Sudah terasa cukup lama sejak pulangnya Sr Hermin dan Sr Elisângela dari kunjungan 

mereka ke Indonesia. Bagi Sr Elisângela menjadi kunjungan pertama kalinya ke Indonesia, 

dan dijelaskannya mendapatkan berbagai kesan yang menarik.  Para suster di bagian timur 

provinsi ini menyambut kedatangan anggota Dewan Pimpinan Umum ini dengan gembira. 

Sr Hermin dan Sr Elisângela mendapatkan kesan awal tentang kehidupan dan karya suster-

suster di bagian kongregasi tersebut. Dedikasi mereka luar biasa. Bagi Sr Blandina juga 

menjadi kesempatan pertama berkunjung kepada beberapa komunitas. Jarak perjalanan di 

Indonesia sangat jauh sehingga akses untuk mencapai seluruh bagian wilayahnya tidak selalu 

mudah. 
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Suster-suster di bagian timur provinsi Indonesia berkarya di sekolah dan panti asuhan, baik 

di daerah mapan maupun yang miskin. Berkat perpaduan karya tersebut, mereka mencapai 

kemandirian finansial. Di samping itu, mereka juga menerima bantuan keuangan.  

Berkat jerih paya Sr Yolenta Wea, maka panti asuhan di Wakabubak sudah memperoleh izin 

pemda melalui dinas sosial setempat. Langkah ini sangat berarti bagi para suster.  

Semua bekerja keras dan bekerjasama guna mencapai hasil yang sebaik mungkin. 

 

 

Kunjungan kerja ke Belgia 

Dewan Pimpinan Umum pada hari Kamis 5 Maret melakukan kunjungan ke suster-suster di 

Belgia. Setelah diterima di provinsialat dengan suasana hangat, Dewan Pimpinan Umum 

mendiskusikan bersama Dewan Pimpinan Provinsi berbagai hal yang menjadi perhatian 

provinsi. Jumlah suster Belgia semakin menurun. Mereka sebagian besar tinggal di panti 

jompo St Catherine dan di  ’t Pand.  

Bangunan panti jompo St Catherine akan direnovasi. 

Mengenai rencana renovasi tersebut, para suster 

dilibatkan erat. 

Mereka dengan 

semangat dan 

minat besar 

mempelajari 

gambar yang 

menyediakan 

bayangan tentang gedung yang akan datang.   

Pada siang hari menjelang sore, para suster yang tidak 

tinggal di panti jompo tersebut datang di provinsialat. 

Anggota Dewan Pimpinan Umum mengisahkan bagian 

kongregasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing 

dengan menunjukkan foto-foto kunjungan kerja selama 

satu tahun sebelumnya. Kegiatan ini menjadi kesempatan 
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berbincang-bincang dengan semangat, karena 

banyaknya pertanyaan suster Belgia yang 

tertarik mengetahui lebih lanjut. Kemudian 

menjelang sore hari, Dewan Pimpinan Umum 

melakukan kunjungan ke suster-suster di panti 

jompo. Pertemuan ini juga berlangsung dengan 

hangat. Walaupun sudah berumur, suster-suster 

ini sangat ingin mengetahui tentang kejadian di 

berbagai bagian kongregasi yang lain. 

 

Suster-suster yang meninggal  

Suster-suster berikut ini di provinsi Belanda telah meninggal:  

24/2/2020 Sr Leonie Haverkamp 

01/3/2020 Sr Mathilde Beerkens 

13/3/2020 Sr Marie-Christine van Bebber 

19/3/2020 Sr Annie van Ballegooij 

24/3/2020 Sr Dominique Hiethaar 

27/3/2020 Sr Gradina Kruitbos 

27/3/2020 Sr Veronica M. de Boer 

01/4/2020 Zr. Caritas Post 

02/4/2020 Zr. Paule Keusters 

03/4/2020 Zr. Tonny Haasen 

04/4/2020 Zr. Bernadette Tettero 

 

Suster-suster berikut ini di provinsi Belgia telah meninggal:  

05/4/2020 Zr. Agnes van Doorn 

06/4/2020 Zr. Celestine Beliën 

08/4/2020 Zr. Lea Vandickelen 

 

Kiranya mereka mendapatkan istirahat damai bersama Tuhan.  

 

Register 2020 
Ternyata ada beberapa data keliru yang masuk di Register. Berikut dijelaskan ralat pada halaman 

masing-masing:  

Erratum   

Halaman 3 

Ralat tentang jumlah keseluruhan suster berkaul kekal 367 
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Generalat Suster-Suster 
Cintakasih dari Maria Bunda 
Berbelaskasih 

ANGGOTA DI SELURUH DUNIA 

 
Anggota berkaul 

kekal 
Anggota berkaul 

sementara 
Novis Postulan  

      

Dewan Pimpinan Umum 4 - - -  

Belgia 22 - `- -  

Brasil 4 3 - -  

Indonesia 163 61 29 15  

Belanda 139 - - -  

Amerika Serikat 6 - - -  

Filipina 13 - - -  

Inggris dan Irlandia 9 - - -  

Timor Leste 7 15 4 3  

 
367 79 33 18  

 

Hal. 9 

Belgia 

 

Anggota Dewan Pimpinan Provinsi 

Sr Marie-Jeanne Teuwen 

Ralat alamat email:  zusters@covida.be  

Hal. 16 

Brasil 

Ditambah rumah retret di Cabedelo 

Cabadelo      Didirikan 1 Januari 1986 

Rua Juarez Távora, 354     Telepon: 083-3228-1824 

Camalaú 

CEP. 58.310-000 CABADELO-PB  

 

Anggota asosiasi: 

Neuza Maria da Rocha 

Maria Antonieta da Silva 

Maria de Lourdes da Silva 

Gilvan Marcelo da Silva 

 

Indonesia 

Hal. Komunitas/lokasi Nama keluarga dan huruf awal nama depan       Tempat lahir 

22 St Agatha/Banjarbaru  Conterius, E.W.    Sikka 

27 St Gabriel/Medan  Gea, H.     Hilizarito 

32 Santa Melania/Sarudik  Sinaga, E.M.    Lae Rambong 
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Hal. 46 

Belanda/Tilburg 

Mater Misericordiae/Magnolia 

Perubahan nomor telepon Angelique van Aspert: 06-50099978  

 

Mater Misericordiae/Magnolia 

Perubahan nomor telepon Angelique van Aspert: 06-50099978  

Halaman 50 

Belanda/Tilburg 

Kloosterstraat Oost 

Lantai dasar sebelah timur: nomor telepon 013-2061250 

 

Hal. 52 

Belanda/Tilburg 

Kloosterstraat West lantai dasar dan lantai 1  

Lantai dasar sebelah barat: nomor telepon: 013-2061250 

Hal. 54 

Belanda/Tilburg 

Kloosterstraat West 2 dan 3/ 4 

Lantai dasar sebelah barat: nomor telepon: 013-2061250 

Hal. 56 
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Hal. 62 

Filipina/Marikina City 

Rumah Novisiat 

Nomor telepon/fax: 02-8941 4772  

Halaman 71 

Timor Leste 

Komunitas/lokasi Nama keluarga dan huruf awal nama depan Tempat lahir 

St Lukas/Ossu  Freitas, J.M.    Buruma/Baucau (ID) 

St Lukas/Ossu  Koa, A.      Bentulu (ID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman S1 

Daftar nama keluarga menurut abjad 

Suster-suster yang disebut pada halaman 52 tinggal di alamat yang disebut di halaman 51. 

Suster-suster yang disebut pada halaman 54 tinggal di alamat yang disebut di halaman 53.  

Sr Marie-Thérèse Brinkmann tinggal di alamat yang disebut di halaman 54. 
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Meskipun begitu  peristiwa menyedihkan di kongregasi kita dan  dunia, 
kita  semua berharap untuk hari Paskah Penuh  Harapan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat Hari Raya Paskah 
 


