
  

 

 

Renungan oleh Sr Hermin 
Terasa cepat waktu berlalu! Belum lama ini kami mengunjungi Brasil. Kunjungan tahun ini diwarnai makna 

khusus bagi saya dan juga bagi provinsi Brasil. Pada kunjungan ini, Sr Joérica Kátia Melo mengikrarkan kaul 

kekal dan ada empat suster yang memperbaharui kembali kaulnya. Kelima suster muda ini merasa bahagia 

dan bersemangat atas panggilan melayani kongregasi.  

Provinsi Brasil, resmi menerima sebelas anggota asosiasi. Kesebelas anggota ini juga memperbaharui 

komitmen mereka. Sebelumnya, bersama mereka kami membahas makna keanggotaan asosiasi tersebut 

bagi kehidupan pribadi. Mereka merasa memikul tanggung jawab atas komitmen itu dan menyebarluaskan 

karisma kongregasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian karisma ‘cinta  

 

Berbagai peristiwa ini menunjukkan terciptanya keterikatan kuat antara suster-suster dengan para anggota 

asosiasi, yang saling mendukung dalam pekerjaan masing-masing dan saling mendoakan. Bagi saya, 

perkembangan baru ini terasa sebagai perubahan pada kongregasi pada umumnya dan di Brasil pada 

khususnya. Saya menyadari bahwa setiap perubahan memerlukan keberanian dan pengorbanan agar dapat 

memulai sesuatu yang baru. Hal ini langsung mengingatkan saya akan nas dari Yesaya 43: 19a: Lihat, Aku 

hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? 

 

Kerinduan akan perubahan memerlukan keterlibatan dengan berkorban, disertai keberanian dan ketulusan 

hati. Perubahan merupakan bagian pada siklus yang dapat dibandingkan dengan siklus musim seperti yang 

kita kenal di Eropa. Setiap hari di sini saya pergi berjalan dan perhatikan daun-daun yang gugur untuk 

selanjutnya menjadi pupuk bagi pertumbuhan daun-daun baru yang tampil lagi pada musim semi yang akan 

datang. Pada saat seperti ini, saya melihatnya sebagai cerminan kehidupan. Daun-daun yang gugur 

mengingatkan akan berakhirnya hidup kita kelak. Sehingga yang dapat saya katakan hanyalah bahwa segala 

sesuatunya akan berakhir pada 

waktunya.  
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ICB dan Rapat Keuangan  
Mulai tanggal 12 hingga 15 November diadakan ICB dan rapat keuangan yang pertama pada masa jabatan 

kami. Selain ada dua anggota baru pada Dewan Pimpinan Umum, yaitu Sr Elisângela dan Sr Josephine, kami 

juga menyambut peserta lain yang hadir untuk pertama kalinya. Merekalah Sr Blandina Zagötö dan 

Sr Florentina Siregar, keduanya dari Indonesia, serta Sr Nora Hayes 

dan Sr Mary O’Rourke dari Irlandia. Kami juga dibantu oleh seorang 

fasilitator yang baru. Tahun ini pertemuan dipimpin oleh Ibu Mirjam 

Dirkx. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang terbuka dan 

hangat. Kami merasa dibesarkan hati dengan berbagai 

pengungkapan minat dan keterlibatan komunitas, suster dan 

anggota asosiasi dari seluruh bagian kongregasi.  

 

 

 

 

 

Dokumen-dokumen terkait 

sudah dikirim oleh Dewan 

Pimpinan Umum kepada peserta beberapa minggu sebelum 

pertemuan ICB, sehingga semua peserta mendapatkan kesempatan 

mempersiapkan diri mengenai materi pertemuan. Ternyata tercapai 

kemajuan dengan langkah ini, karena diskusi pada pertemuan sendiri 

dapat berlangsung atas dasar teks yang telah disampaikan, sehingga 

nasihat yang dirumuskan bagi Dewan Pimpinan Umum dapat terfokus. 

Adapun beberapa topik yang dibahas. Sebagaimana biasa, kami 

melihat balik pada periode menyusul Kapitel Umum tahun 2017, 

berdasarkan isi laporan tahunan. Kegiatan ini berlangsung pada hari 

Senin, yang menjadi hari cukup informatif ketika Dewan Pimpinan 

Umum menyampaikan laporannya tentang pengalaman di berbagai bagian kongregasi dan menjelaskan 

keadaan yang ada sekarang. Hari Selasa ditetapkan untuk acara diskusi. Kami mengadakan acara doa singkat 

sebelum diskusi mulai. Kami membicarakan misi kongregasi sehubungan dengan perubahan yang berlangsung 

di masyarakat. Topik ini bukan sesuatu yang dapat dibahas secara singkat, sehingga tentu akan diadakan 

diskusi susulan di kemudian hari.  

 

Topik kedua adalah pembentukan pasca-provinsi. Sebelumnya di Kapitel Umum, telah diadakan diskusi 

panjang-lebar tentang cara menyelesaikan tahap akhir 

keberadaan provinsi. Suster-suster Amerika diberi 

keleluasaan untuk menemukan apa yang dapat berjalan 

baik. Sejak bulan Agustus lalu, mereka menjadi pasca-

provinsi satu-satunya di antara kita. Adapun pasca-provinsi 

kedua yang masih dalam persiapan, karena para suster 

Inggris-Irlandia akan mengambil langkah ini setelah hari 

provinsi tahun 2019. Baik Sr Mel Ryley maupun Sr Nora 

Hayes menyampaikan tentang pengalaman selama ini 

sehingga dikemukakan banyak hal yang berguna, terlebih 

lagi bagi bagian kongregasi yang juga secara perlahan akan 

berakhir.mendekati tamatnya. 

 

Mata acara ketiga pada hari Selasa adalah topik yang baru 

bagi kongregasi. Kami sebelum rehat kopi membicarakan tentang provinsi yang akan tamat, namun diskusi 

setelah berkumpul kembali terfokus pada masa depan, yaitu pembentukan bagian yang baru terdiri dari AS, 

Brasil, Filipina dan Timor Leste. Konsep ini pernah diusulkan pada Kapitel Umum, sehingga Dewan Pimpinan 

Umum mendapatkan amanat menelaah kemungkinan pembentukan ini sebagai ujicoba. Keempat bagian 

kongregasi yang ikut serta menyampaikan keinginan memulai bersama dan meningkatkan kerjasama, namun 

tanpa mengabaikan kepentingan kongregasi secara keseluruhan. Perlu diadakan banyak pembicaraan untuk 
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mengatasi hambatan jarak jauh dan perbedaan bahasa. Agar dapat dihadapi dengan cara efektif, akan 

didirikan sebuah komite yang menggerakkan proses dan melakukan pengorganisasiannya. Tentunya topik ini 

akan dibahas ulang di 

berbagai pertemuan ICB 

yang akan datang.  

 

Diskusi akhir pada hari 

Selasa tersebut 

membahas pertemuan 

ICC pada tahun-tahun 

yang akan datang. Para 

delegasi dari provinsi 

dan pra serta pasca-

provinsi 

mengemukakan 

preferensi mengenai prioritas topiknya. Kita dengan pasti akan mengadakan ICC tentang pembentukan 

provinsi internasional dan satu lagi mengenai warisan budaya non-material, yang juga akan melibatkan misi 

kongregasi.  

Sesuai tradisi, pada hari terakhir diagendakan beberapa topik singkat yang bersifat pengaturan organisasi, 

seperti pengiriman pos dan email, penyusunan situs web dan penggunaan Facebook. Dan tentunya kami 

membahas berbagai hal dari topik sebelumnya yang belum tuntas. Rapat diakhiri dengan cara yang sama 

seperti dibukanya, dengan mengadakan perayaan doa.  

 

Sesuai tradisi, hari Kamis diperuntukkan untuk pembicaraan keadaan keuangan. Dewan Pimpinan Umum 

telah mengundang seluruh peserta ICB agar juga hadir dalam rapat keuangan. Provinsi Belanda menarik 

perhatian Dewan Pimpinan Umum pada Pasal XI-2 Statuta Umum, yang mengatur siapa yang berhak 

menghadiri rapat keuangan. Rapat keuangan tetap diselenggarakan sebagai ujicoba sesuai yang disepakati 

sebelumnya, dan karena itu yang boleh hadir termasuk seluruh delegasi yang hadir pada pertemuan ICB. 

Bapak Van den Bergh dan Bapak Paffen juga bergabung pada kami dan menjelaskan keadaan keuangan 

dengan sangat lancar. Setelah diskusi pleno, diadakan diskusi terpisah dengan beberapa provinsi masing-

masing, juga pra dan pasca-provinsi. 

Saat ini menjadi tugas Dewan Pimpinan Umum untuk melaksanakan nasihat yang telah mereka terima.  

 

 

 

Kunjungan kerja ke Filipina 
Pada pertengahan Oktober, Sr Josephine dan Sr Elisângela disambut hangat di Filipina. Mereka mengunjungi 

semua komunitas di Filipina dan berbicara kepada para suster tentang kehidupan mereka sebagai suster, 

karya yang mereka lakukan dan juga misi mereka. Untuk sementara ini terdapat dua suster yang memerlukan 

sedikit bantuan tambahan karena masalah kesehatan. Sr Amy dan Sr Annie sedang mengupayakan solusi yang 

baik.  

Kuliah Sr Elena Bencila sudah hampir selesai. Dia berharapan dapat menyelesaikan kuliahnya sekitar bulan 

April atau Mei.  

Sr Catherine Ba-a sudah bekerja di pusat penyandang cacat dan merasa sangat bahagia melayani di sana. 

Tahun depan Sr Catherine dan Sr Jessica Magno akan memulai persiapan pengikraran kaul kekal. 

Setelah kunjungan kerja ini, Sr Josephine 

mengambil cuti sehingga tinggal sedikit lebih 

lama di Filipina. 
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Kunjungan kerja ke Brasil 
Beberapa bulan yang lalu, Sr Hermin dan Sr Elisângela melakukan perjalanan ke Brasil. Karena selama ini 

belum ada laporan kunjungan kerja tersebut yang dimuat di Briefing, maka kami menyampaikan laporannya 

sekarang.  

Sr Hermin dan Sr Elisângela banyak menikmati pengalaman mereka di Brasil. Mereka hadir pada acara 

pembaharuan kaul oleh empat suster muda di Cabedelo. 

Mereka juga hadir pada pembaharuan komitmen seluruh 

sebelas anggota asosiasi, yang juga berlangsung di 

Cabedelo. Akhirnya mereka juga hadir ketika Sr Joérica 

mengikrarkan kaul kekal di Bayeux. Acara ini berlangsung di 

gereja paroki yang menjadi tempat perayaan Ekaristi oleh 

Dom Gabriel. Sr Hermin menerima pengikraran kaul kekal 

mereka. Seluruh suster provinsi hadir dan mereka 

mengadakan pesta.  

Namun kunjungan kerja bukan hanya untuk menghadiri 

acara perpesta-pestaan. Kedua anggota Dewan Pimpinan 

Umum ini juga mengunjungi seluruh komunitas dan 

mengadakan pembicaraan secara individu dengan suster 

masing-masing dan Dewan Pimpinan Provinsi Brasil. Salah 

satu kunjungan tersebut ke komunitas di Ibo. Komunitas ini 

akan ditutup. Para suster komunitas itu oleh Bapak Uskop 

ditawarkan lokasi baru di kota yang lebih besar dari pada kota Ibo. Suster-suster ini sekarang mempersiapkan 

keberangkatan mereka untuk memulai lagi di tempat yang lain. Namun langkah merintis yang baru ini tidak 

terjadi sebelum kapitel provinsi yang akan dimulai pada akhir Juni 2019.  

Sama seperti yang di Filipina, suster-suster muda di Brasil mencatat kemajuan baik pada program kuliah 

mereka. Suster Lusinette merencanakan untuk menyelesaikan kuliahnya tahun depan. Setelah itu, beliau akan 

memulai persiapan pengikraran kaul kekal.  

 

 

 

Yubileum 
Cukup banyak Yubileum yang telah dirayakan akhir ini atau akan dirayakan dalam waktu dekat: 

25 Oktober Yubileum ke-70 masuk rumah biara Sr Hubertino Bijnens (Belgia) dan Sr Hélène Vogels 

(Belanda) 

3 November Yubileum ke-75 masuk rumah biara Sr Agnes van Doorn (Belgia) dan Sr Francinie Koers, 

Sr Hermani Frederiks serta Sr Marianne Hoefnagels (semua dari Belanda) 

Yubileum ke-65 masuk rumah biara Sr Josée Clijsters (Belgia) dan Sr Bep Holthuijsen, 

Sr Bernadette Oostveen, Sr Genoveva Smits, Sr Hélène Hilkens, Sr Lien Tammer serta 

Sr Marij van Berlo (semua dari Belanda) 

Yubileum ke-50 masuk rumah biara Sr Delian de Brouwer (Belanda)  

4 November Yubileum ke-80 masuk rumah biara Sr Balthazarina Buis (Belanda)  

8 November Yubileum ke-60 masuk rumah biara Sr Agathe van Ham dan Sr Gerda 

Kramer (Belanda) 

12 November Yubileum ke-65 masuk rumah biara Sr Barbara Ann Valentine (USA) 

30 November Yubileum ke-12,5 masuk rumah biara Sr Elena Bencila (Filipina)  

7 Desember Yubileum ke-60 masuk rumah biara Sr Emerensia Situngkir (Indonesia) 

29 Desember Yubileum ke-12,5 masuk rumah biara Sr Jeannetta Ginting, Sr Yulita 

Wea, Sr Elsa Sihotang, Sr Celina Aa, Sr Gonzalia Sinaga (semua dari 

Indonesia) 
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Indonesia 
Di Indonesia pada 23 November terdapat enam suster 

yang mengikrarkan kaul kekal:  

Sr Lestiana Dhue, Sr Ester Halawa, Sr Germana Ndraha, 

Sr Michaella Bahan, Sr Masiana Haghe dan Sr Maureen 

Delu Kaka.  

Pada kesempatan perayaan ini juga dirayakan berbagai 

Yubileum seperti yang telah diuraikan di atas.  

 

 

Berita meninggal dunia  
Sejak 16 September, telah meninggal suster-suster berikut ini:  

01-10-2018 Sr Franciska Swanen di Tilburg (Belanda) 

08-10-2018 Sr Matea Wijaya di pulau Sumba (Indonesia) 

09-10-2018 Sr Wilhelmin Limbong di Medan (Indonesia) 

06-11-2018 Sr Lidwien Puijn di Tilburg (Belanda) 

12-11-2018 Sr Dimph Geers di Tilburg (Belanda) 

08-12-2018 Sr Lidwina Kartini (Indonesia) 

11-12-2018 Sr Hendrika ten Rouwelaar (Belanda) 

 

 

Agenda 
Tidak ada lagi rencana kunjungan kerja pada program Dewan Pimpinan Umum selama beberapa minggu ke 

depan. Generalat akan tutup mulai 21 Desember hingga 1 Januari 2019. 

Sr Elisângela akan berlibur mulai 28 Desember hingga 29 Januari 2019.  

 

 

 

 

���������	�
���������������
����
������	������������	�
���������������
����
������	������������	�
���������������
����
������	������������	�
���������������
����
������	�������
������
�����������������
��������
����
�������������	������������
�����������������
��������
����
�������������	������������
�����������������
��������
����
�������������	������������
�����������������
��������
����
�������������	�����������


