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Reflectie door Zr. Hermin Bu’ulölö 

 

We schrijven deze Briefing in de week voorafgaande aan de Goede week. Een week om ons voor 

te bereiden op Pasen, het feest dat plaatsvindt na het lijden van Christus en waarin we de 

wedergeboorte vieren.  

Het is een bizarre tijd. De wereld is besmet met het coronavirus en de mensheid lijdt. We 

bevinden ons allemaal in de lijdensperiode. Er is veel verdriet. Samenkomsten zijn verboden. Als 

individu blijf je op afstand van de ander. Ook samen bidden is niet meer mogelijk. Eenzaamheid 

ligt op de loer. We worden overspoeld met informatie over het virus en weten niet goed meer 

wat te geloven. Wanneer doen we het goed? We weten het niet.  

We weten wel dat we hoop moeten hebben. Dat leert het paasfeest ons. Hoop en vertrouwen op 

een goede afloop, een nieuwe toekomst, een wedergeboorte. Om je heen zie je af en toe wat 

zonnestraaltjes die hoop en vertrouwen voeden. Mensen die aandacht hebben voor de ander. 

Gewoon, een heel klein gebaar … een knipoog van het leven waardoor je de saamhorigheid voelt. 

En dat geeft je toch een sprankje hoop op een nieuw leven. 

 

Het coronavirus treft alle landen over de hele wereld. Onze zusters willen graag weten hoe het 

met iedereen gaat. Voor zover we nu weten, zijn er in Nederland en België verschillende zusters 

overleden aan het virus. Op dit moment zijn er ook enkele zusters besmet en zijn er zusters in 

quarantaine. We bidden voor een spoedig herstel voor de zieke zusters en laten we hopen dat de 

zusters in quarantaine gevrijwaard zullen blijven van het virus. 
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Het Generaal bestuur is compleet 

Meteen nadat duidelijk was dat Zr. Sofiani 

Warasi het nieuwe lid zou worden van het 

generaal bestuur, is haar verblijfsvergunning 

aangevraagd. Die werd onlangs toegekend 

waardoor Zr. Sofiani op donderdag 12 maart 

voet op Nederlandse bodem kon zetten. 

Haar eerste weken werden rustige weken. In verband met de uitbraak van het coronavirus in 

Nederland, kreeg iedereen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Vanaf maandag 16 

maart was het Generalaat dan ook gesloten. Inmiddels zijn de lopende zaken op kantoor 

weer opgepakt. 

 

ICC Missie & Spiritualiteit 

Het Generaal bestuur had uit alle delen van de Congregatie zusters en leken uitgenodigd om 

deel te nemen aan de internationale ontmoeting die zou gaan over missie en spiritualiteit. 

Deze bijeenkomst is geannuleerd. We moeten zoveel mogelijk proberen om elkaar niet te 

infecteren met het virus. 

 

Werkbezoek Indonesië 

Het lijkt al weer zo lang geleden dat Zr. Hermin en Zr. Elisângela terugkeerden uit Indonesië. 

Voor Zr. Elisângela was het de eerste keer dat ze Indonesië bezocht. Het was een 

interessante ervaring voor haar, vertelde ze. De zusters in het oostelijk deel van de provincie 

waren erg blij met de komst van de generale bestuursleden. 

Zr. Hermin en Zr. Elisângela hebben een inkijkje gekregen in het leven en werken van de 

zusters daar. Hun toewijding was opvallend. Voor Zr. Blandina was het ook de eerste keer 

dat ze sommige communiteiten bezocht. De afstanden in Indonesië zijn erg groot en je kunt 

niet zomaar even gemakkelijk komen. 

 

De zusters in het oostelijk deel werken zowel in rijke als in arme gebieden aan scholen en in 

weeshuizen. Door deze mix, zijn ze financieel zelfvoorzienend. Daarnaast krijgen ze ook hulp. 

Er is bijvoorbeeld een jongensinternaat dat opgeknapt moet worden. Een deel van de kosten 
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wordt betaald door de parochie. De priester had gezegd dat de parochie bereid was mee te 

betalen. Het gebouw staat op land dat eigendom is van de congregatie. Samenwerking is 

nodig! 

In andere projecten speelt ook de overheid een rol. Dankzij de inspanningen van Zr. Yolenta 

Wea, is het weeshuis in Waikabubak erkend door de overheid, sociale dienst. Dat is heel 

waardevol voor de zusters.  

Iedereen werkt hard en werkt samen om het beste resultaat te behalen. 

 

Werkbezoek België 

Op donderdag 5 maart bracht het generaal bestuur een bezoek aan de zusters in België. Na 

een hartelijke ontvangst in het provincialaat werd met het provinciale bestuur gesproken 

over allerlei zaken betreffende de provincie. Het aantal Belgische zusters wordt steeds 

kleiner. De meeste zusters wonen in zorgcentrum H. Catharina en in ’t Pand.  

H. Catharina gaat verbouwen. De zusters zijn nauw betrokken bij de plannen. De 

impressietekeningen werden met belangstelling bekeken. 

In de middag kwamen de zusters die niet in het zorgcentrum wonen naar het provincialaat. 

Aan de hand van foto’s van de werkbezoeken van het afgelopen jaar, vertelde de generale 

bestuursleden over de delen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dat werd een geanimeerd 

gesprek omdat de Belgische zusters veel belangstellende vragen hadden. Later in de middag 

bezocht het generaal bestuur de zusters in het zorgcentrum. Ook dat was een geanimeerde 

bijeenkomst. En ondanks hun leeftijd stonden ze volop open voor de belevenissen in de 

andere delen van de 

congregatie.  
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Overleden zusters 

In de Nederlandse provincie zijn de volgende zusters overleden: 

24-02-2020     Zr. Leonie Haverkamp 

01-03-2020     Zr. Mathilde Beerkens 

13-03-2020 Zr. Marie-Christine van  Bebber 

19-03-2020 Zr. Annie van Ballegooij 

24-03-2020 Zr. Dominique Hiethaar 

27-03-2020 Zr. Gradina Kruitbos 

27-03-2020 Zr. Veronica M. de Boer 

01-04-2020 Zr. Caritas Post 

02-04-2020 Zr. Paule Keusters 

03-04-2020 Zr. Tonny Haasen 

04-04-2020 Zr. Bernadette Tettero 

 

In de Belgische provincie zijn overleden: 

05-04-2020 Zr. Agnes van Doorn 

06-04-2020 Zr. Celestine Beliën 

08-04-2020 Zr. Lea Vandickelen 

 

Moge zij rusten bij de Heer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Register 2020 

Er zijn enkele foutjes in het Register geslopen. Hierbij ontvangt u de wijzigingen per pagina: 

Pagina 3 

Aanpassing: wijziging in het totaal aantal geprofeste zusters: 367     
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Belgium 

 

Bestuurslid provinciaal bestuur  

Zr. Marie-Jeanne Teuwen 

Gewijzigd mailadres:  zusters@covida.be  

 

Pagina 16 

Brazil 

toevoegen retraitehuis in Cabedelo 

Cabadelo      Established 1 January 1986 

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

Camalaú 

CEP. 58.310-000  CABADELO-PB  

 

Geassocieerden: 

Neuza Maria da Rocha 

Maria Antonieta da Silva 

Maria de Lourdes da Silva 

Gilvan Marcelo da Silva 

 

Indonesia 

Pagina Communiteit/plaats  Familienaam en voorletters  Geboorteplaats 

mailto:zusters@covida.be
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22 St. Agatha/Banjarbaru Conterius, E.W.   Sikka 

27 St. Gabriel/Medan  Gea, H.    Hilizarito 

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

 

Pagina 46 

The Netherlands/Tilburg 

Mater Misericordiae/Magnolia 

Wijziging in telefoonnummer Angelique van Aspert: 06-50099978 

 

Mater Misericordiae/Roos 

Wijziging in telefoonnummer Angelique van Aspert: 06-50099978  

 

Pagina 50 

The Netherlands/Tilburg 

Kloosterstraat Oost 

Bgg. Oost: Telnr. 013-2061250 

 

Pagina 52 

The Netherlands/Tilburg 

Kloosterstraat West bg en 1 

Bgg. West: Telnr. 013-2061250 

 

Pagina 54 

The Netherlands/Tilburg 

Kloosterstraat West 2 en 3/4 

Bgg. West: Telnr. 013-2061250 

 

Pagina 56 
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Pagina 62 

The Philippines/Marikina City 

Noviciate House 

Phone / faxnumber: 02-8941 4772  

 

Pagina 71 

Timor Leste 

Communiteit/plaats Familienaam en voorletters  Geboorteplaats 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina S1 

Alfabetische lijst van achternamen. 

 

Zusters die verwezen worden naar pagina 52 wonen op het adres op pagina 51. 

De zusters die verwezen worden naar pagina 54 wonen op het adres op pagina 53. 

Zr. Marie-Thérèse Brinkmann woont op het adres op pagina 54. 
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Ondanks de droevige gebeurtenissen in onze congregatie en in de wereld, 

wensen we allen hoopgevende paasdagen. 


