
1 
 

Briefing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2020, nr. 1 

 

Redação final: Karien Janssen – Schwiebbe 

e-mail: generalate@sistersofcharity.nl 

 

Reflexão Ir. Hermin Bu’ulölö 

 

Estamos escrevendo este Briefing na semana anterior à Semana Santa. Uma semana para se 

preparar para a Páscoa, a festa que ocorre após o sofrimento de Cristo, na qual celebramos o 

renascimento. 

 

É uma época bizarra. O mundo está infectado com o corona vírus e a humanidade está sofrendo. 

Estamos todos no período do sofrimento. Há muita tristeza. Reuniões são proibidas. Como 

indivíduo, você fica longe do outro. Também não é mais possível rezar juntos. A solidão está à 

espreita. Somos inundados com informações sobre o vírus e não temos mais certeza em que 

acreditar. Quando estamos fazendo certo? Nós não sabemos. 

Nós sabemos que devemos ter esperança. A Páscoa nos ensina isso. Esperança e confiança em 

um final feliz, um novo futuro, um renascimento. Ao seu redor, você ocasionalmente vê alguns 

raios de luz que alimentam a esperança e a confiança. Pessoas que prestam atenção ao outro. 

Simplesmente, um gesto muito pequeno... uma piscadela de vida que faz você sentir a união.  

E isso lhe dá um vislumbre de esperança para uma nova vida. 

 

 O corona vírus afeta todos os países do mundo. Nossas irmãs gostariam de saber como estão 

todas. Até onde sabemos, somente na Holanda algumas irmãs morreram do vírus. No momento, 

algumas irmãs também estão infectadas e há irmãs em quarentena. Rezemos por uma rápida 

recuperação das irmãs doentes e esperamos que as irmãs que permanecem em quarentena 

fiquem livres do vírus. 
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O conselho geral está completo  

Imediatamente depois que ficou claro que 

Irmã Sofiani Warasi se tornaria o novo 

membro do Conselho Geral, foi solicitada 

sua autorização de residência. 

Recentemente a Ir. Sofiani conseguiu pisar 

em solo Holandês na quinta-feira dia 12 de 

março. 

Suas primeiras semanas foram semanas tranquilas. Em conexão com o surto do corona vírus 

na Holanda, todos foram aconselhados a ficar em casa o máximo possível. O Generalato foi 

fechado desde segunda-feira, 16 de março. Os assuntos atuais no escritório foram agora 

retomados novamente.  

 

ICC Missão & Espiritualidade 

O Conselho Geral convidou irmãs e leigos de todas as partes da Congregação para participar 

do encontro internacional sobre missão e espiritualidade. Este encontro foi cancelado. 

Devemos tentar, o máximo possível, não infectar uns aos outros com o vírus. 

 

Visita de trabalho a Indonésia 

Parece muito tempo já que Ir. Hermin e Ir. Elisângela voltaram da Indonésia. Para  

Ir. Elisângela foi a primeira vez que visitou a Indonésia. Foi uma experiência interessante, 

disse ela. As irmãs da parte oriental da província ficaram muito felizes com a chegada dos 

membros do conselho geral. 

Irmã Hermin e Ir. Elisângela tiveram um vislumbre da vida e trabalho das irmãs de lá. A 

dedicação delas foi impressionante. Para Ir. Blandina também foi a primeira vez que visitou 

algumas comunidades. As distâncias na Indonésia são muito grandes e você não pode 

simplesmente ir com facilidade. 

As irmãs da parte oriental da província trabalham em escolas e orfanatos em áreas ricas e 

pobres. Devido a esse misto, elas são financeiramente autossuficientes e elas também 

recebem ajuda. Por exemplo, há um orfanato para meninos que precisa ser reformado. 

Parte dos custos é pago pela paróquia. O padre havia dito que a paróquia estava disposta a 
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pagar. O edifício está localizado num terreno de propriedade da congregação. Cooperação é 

necessária! 

O governo também participa em outros projetos. Graças aos esforços da Ir. Yolenta Wea, o 

orfanato em Waikabubak é reconhecido pelo serviço social do governo. Isso é muito valioso 

para as irmãs. 

Todo mundo trabalha muito e trabalha em conjunto para alcançar o melhor resultado. 

 

 

Visita de trabalho à Bélgica 

Na quinta-feira, 05 de março, o conselho geral visitou as irmãs na Bélgica. 

Após uma calorosa recepção no provincialado, o governo provincial 

discutiu sobre os assuntos relacionados à província. O número de irmãs 

Belgas está diminuindo. A maioria das irmãs vive no centro de assistência 

Santa Catharina e no Pand. 

Santa Catharina vai ser reformado. As irmãs estão intimamente envolvidas 

nos planos. Afotos impressas foram vistas com interesse. À tarde, as irmãs 

que não moram no Centro de assistência foram ao provincialado. A partir 

de fotos das visitas de trabalho do ano passado, os membros do conselho 

geral informaram sobre as partes da congregação pelas quais são 

responsáveis. Isso se tornou uma conversa animada, porque as irmãs Belgas tinham muitas 

perguntas interessadas. No final da tarde, o conselho Geral visitou as irmãs no Centro de 

assistência. Essa também foi uma reunião animada. E, apesar da idade, estavam totalmente abertas 

às experiências nas outras partes da congregação. 
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Irmãs falecidas 

Na província da Holanda faleceram as seguintes irmãs: 

24-02-2020 Ir. Leonie Haverkamp 

01-03-2020 Ir. Mathilde Beerkens 

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

19-03-2020 Ir. Annie van Ballegooij 

24-03-2020 Ir. Dominique Hiethaar 

27-03-2020 Ir. Gradina Kruitbos 

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

01-04-2020 Ir. Caritas Post 

02-04-2020 Ir. Paule Keusters 

03-04-2020 Ir. Tonny Haasen 

04-04-2020 Ir. Bernadette Tettero 

 

Na província da Bélgica faleceram as seguintes irmãs: 

05-04-2020 Ir. Agnes van Doorn 

06-04-2020 Ir. Celestine Beliën 

08-04-2020 Ir. Lea Vandickelen 

 

Que elas possam descansar no Senhor. 

 

Registro 2020 

Alguns erros no registro. Você receberá as alterações por página: 

 

Página 03 

Ajuste: mudança no número total de irmãs professas: 367 

 

Página 9 

Bélgica 

Membro do conselho do conselho provincial 

Ir. Marie-Jeanne Teuwen 

Endereço de e-mail alterado: zusters@covida.be 

 

Página 16 

Brasil 

Adicionar Casa de retiro em Cabedelo 

Cabedelo       Fundado em 01 de janeiro de 1986 

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

Camalaú 

CEP. 58.310-000 CABEDELO-PB 

 

mailto:zusters@covida.be
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Associados: 

Neuza Maria da Rocha 

Maria Antonieta da Silva 

Maria de Lourdes da Silva 

Gilvan Marcelo da Silva 

 

Indonésia 

Página Comunidade /lugar  Nome da família e iniciais  lugar de nascimento 

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

27 St. Gabriel/Medan  Gea, H.    Hilizarito 

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

 

Página 46 

Holanda / Tilburg 

Mater Misericordiae / Magnólia 

Mudança no número de telefone Angelique van Aspert: 06-50099978 

 

Mater Misericordiae / Rosa 

Mudança no número de telefone Angelique van Aspert: 06-50099978 

 

Página 50 

Holanda/ Tilburg 

Kloosterstraat Leste 

Bgg. Leste: Telefone 013-

2061250 

 

Página 52 

Países Baixos / Tilburg 

Kloosterstraat Oeste bg e 01 

Bgg. Oeste: Telefone 013-

2061250 

 

Página 54 

Holanda/ Tilburg 

Kloosterstraat Oeste 02 e 03/04 

Bgg. Oeste: Telefone 013-

2061250 

 

Página 56 
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Página 62 

Filipinas / Marikina City 

Casa do Noviciado 

Número de telefone / fax: 02-8941 4772 

 

Página71 

Timor Leste 

Comunidade/lugar Nome da família e iniciais  Lugar de nascimento 

São Lucas/Ossu  Freitas, J.M.    Buruma/Baucau (ID) 

São Lucas/Ossu  Koa, A.     Bentulu (ID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina S1 

Lista alfabética de sobrenomes. 

As irmãs mencionadas na página S2 vivem no endereço na página S1. 

As irmãs mencionadas na página S4 vivem no endereço na página S3. 

Ir. Marie-Thérèse Brinkmann vive no endereço mencionado na página 54. 
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Apesar dos acontecimentos tristes na nossa congregação e no 

mundo, todas nós desejamos dias esperançosos de Páscoa. 

 


