
  

 

Overweging Zr. Hermin 
Er zijn drie dingen in het leven die we niet terug kunnen draaien: tijd, herinneringen en kansen. 
Daarnaast zijn er drie dingen die in ons leven niet mogen ontbreken: hoop, eerlijkheid en passie.  
Aan het begin van dit jaar bezocht ik samen met Zr. Josephine Timor Leste. Voor Zr. Josephine was het 
haar eerste ervaring in dat deel van de congregatie. De reis was heel vermoeiend, maar wat echt indruk 
maakte was de slechte conditie van de wegen: ruw en rotsachtig. Bovendien mistte en regende het, was 
het modderig en glad. Zr. Josephine en ik zaten bij Zr. Serafina in de auto en vroegen haar om langzaam 
te rijden om ons veilig te voelen. Zr. Serafina reed ons met een zekere robuustheid door de steile 
straten waarna we eindelijk bij de communiteit in Ossu aankwamen en hartelijk welkom werden 
geheten.  
In de maand februari was er in Ossu sprake van overmatige regenval die vergezeld ging van een 
stormachtige wind en nachten waarin alle lichten gedoofd waren en alleen de kaarsen in de hoeken van 
de kamer ons vertelde waar we waren. Dergelijke omstandigheden riepen gevoelens op van bangheid, 
angst en zorgen. 

 
Met deze ervaring in gedachten, wil ik de verbinding leggen met het evangelie 
van Mattheus 14:27  
‘Rustig maar! Ik ben er.  
Jullie hoeven niet bang te zijn.’  
 
Met deze woorden gaf Jezus de apostelen hoop en 
vertrouwen om de storm, waarin zij terecht gekomen 
waren met hun boot, te kunnen overwinnen. 
 
Angst ontstaat als iemand dingen niet helder kan zien, 
als iets niet duidelijk is. Angst kan zelfs het geloof 
verduisteren. Echter, ons geloof biedt hoop. Door ons 
geloof te verdiepen hebben we hoop dat we het 
uiteindelijke doel zullen bereiken. Laten we ons daarom 
concentreren op de kansen die we in het leven krijgen 
en op de uitdagingen van ons apostolaat met de 
woorden van Jezus in ons achterhoofd: “Rustig maar! Ik 
ben er, jullie hoeven niet bang te zijn!” 

 
Het begin van de Vastentijd is Aswoensdag en wordt ingeluid met een Heilige 
Mis en het toedienen van een askruisje. Gedurende de Vastentijd moeten oprechte daden van 
compassie voor de minderbedeelden een onderdeel van onze boetedoening, onze inkeer, zijn. En van 
onze levensvernieuwing, want deze daden van barmhartigheid zijn een teken van onze solidariteit en 
verlangen naar gerechtigheid die zo belangrijk zijn voor de komst van Gods Koninkrijk hier op aarde. Ik 
wens u een goede Vastentijd.  
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Werkbezoek Timor Leste 
Zr. Hermin en Zr. Josephine zijn net terug van het bezoek aan 
onze zusters in Timor Leste. Zoals gebruikelijk zijn ze hartelijk 
ontvangen en werden ze door alle zusters welkom geheten. Het 
was jammer dat Zr. Eugenia, de coördinator van Timor Leste, er 
niet bij kon zijn. Zr. Eugenia verblijft om medische redenen in 
Jakarta. Zr. Serafina en Zr. Laura namen de taken waar. 
Het werkbezoek begon aan de communiteit in Ossu. Zr. Laura is 
hier de coördinator. Zij informeerde de generale bestuursleden 
over de gang van zaken in de communiteit. Het is een 
communiteit waar negen zusters wonen, waarvan er twee de 
professie voor het leven hebben afgelegd. Er ligt dus veel op de 
schouders van beide geprofeste zusters. Behalve gesprekken met 
de leidinggevenden, waren er 

ook gesprekken met de individuele zusters. In Ossu beheerden de 
zusters twee slaapzalen waar samen ongeveer 100 kinderen 
gebruik van maakten. Dat aantal is drastisch verminderd omdat 
veel ouders de kosten niet meer kunnen betalen. Nu zijn er nog 
maar 29 kinderen. 
Na Ossu, werden beide generale bestuursleden naar Dili gebracht. 
In Dili bevindt zich het vormingshuis waar Zr. Eugenia woont, 
samen met twee junior zusters. Omdat Zr. Eugenia tijdelijk 
afwezig is, neemt Zr. Serafina hier haar taken over. Zr. Serafina 

woont in de St. Yohannes 
communiteit in Dili, samen 
met 7 junior zusters. Zij zijn werkzaam in de kliniek. Ook in Dili 
zijn individuele gesprekken gevoerd met alle zusters en er zijn 
groepsgesprekken gehouden. Timor Leste is een deel in 
opbouw. Alle zusters doen wat ze kunnen om de mensen in 
hun omgeving te helpen. 
 
In september is het feest. Dan worden er twee zusters 
geprofest voor het leven: Zr. Natalia Deus Maia en Zr. Esmenia 
Silva. 
 

 
Kapittel Brazilië 
De zusters in Brazilië bereiden op dit moment het provinciaal kapittel voor. Het kapittel vindt plaats 
van 30 juni tot en met 4 juli in Cabedelo en wordt begeleid door Pr. Jean OFM. Het thema is ‘Verder 
gaan dan wat wij zijn in geloof en naastenliefde door barmhartigheid’, met als lemma ‘Verloochen 
jezelf en volg mij’ (Mt 16,24). 
 
Zusters, geassocieerde leden, en de leden van de Beweging van Barmhartigheid 
(zowel de jongeren als de volwassen leden) zijn betrokken bij het 
voorbereidingsproces. Vier geassocieerde leden zullen het provinciaal kapittel 
bijwonen.  
Tijdens het kapittel is er aandacht voor de vraag op welke manier de missie van 
de congregatie vervolg kan krijgen in tijden van crisis op het gebied van de 
roeping, het sociale, politieke en religieuze leven.  
Er zal nagedacht worden over de betekenis van het charisma van 
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barmhartigheid voor de gemarginaliseerden. Het charisma is groter dan wij zijn! 
Hoe kunnen onze leken, geassocieerden en leden van de Beweging van Barmhartigheid in de 
komende periode begeleid worden? Ook het mogelijke samengaan van de vier kleinste delen van 
de congregatie tot één deel zal worden besproken. 
 
ICC 2019 
Tijdens de ICB-vergadering van afgelopen november was het onderzoek naar de samenvoeging van 
vier delen van de congregatie tot één deel een belangrijk gesprekspunt. Het generaal bestuur heeft 
besloten om hierover een ICC te houden voor die vier delen, te weten Brazilië, de Filippijnen, Timor 
Leste en de USA. Er is een voorbereidingsgroep bezig om de vergadering vorm te geven. Deze groep 
bestaat uit Zr. Mel Ryley (USA), Zr. Elisangela Ferreira Belo (Brazilië en generaal bestuur) en 
Zr. Josephine Corpuz (de Filippijnen en generaal bestuur). Omdat Timor Leste een communiteit is 
onder verantwoordelijkheid van het generaal bestuur, zijn hiermee alle delen vertegenwoordigd.  

 
De vergadering vindt plaats van 29 juli tot en met 6 augustus in 
Chicago (USA). Van ieder deel worden maximaal vijf zusters 
uitgenodigd. Samen met het generaal bestuur maakt dat 24 
deelnemers. 
Doel van deze ICC is om als vier landen bij elkaar te komen en 
elkaar te ontmoeten en te onderzoeken of het experiment kans 
van slagen heeft. Hiervoor zal gekeken worden naar de 
culturele overeenkomsten en verschillen als basis waarop een 
duurzame samenwerking haar voedingsbodem vindt. Ook de 
apostolische invulling is van groot belang om te bespreken, 
zodat adequaat leiding gegeven kan worden aan de individuele 
delen in een groter samenwerkingsverband. De bijeenkomst 

staat in het teken van hoop. Hoop op een dynamische toekomst voor de hele congregatie. 
Een dergelijk proces is geen weg van weken of zelfs maanden, maar van jaren. Aan het einde van de 
vergadering hoopt het generaal bestuur enkele stapjes in de goede richting gezet te hebben om 
verder vooruit kunnen.  
 
 
Ervaringen van Zr. Mariana Soares in Panama 
Zr. Mariana Soares uit Timor Leste heeft aan de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Panama 
deelgenomen. De fraters CMM leidden een voorbereidingsgroep waarbij Zr. Mariana zich aansloot. 
Zr. Mariana vertelde dat de voorbereiding haar hielp om spiritueel te groeien en 
om een eenheid te worden als groep. 
Eenmaal in Malambo (Panama) waren er tal van activiteiten waaraan ze 
deelgenomen heeft. De meditatie/reflectie over Moeder Maria tijdens de eerste 
dagen was voor haar erg belangrijk. Ook de catechese in de kerk van Balboa was 
bijzonder. De bisschop richtte zich volledig op het thema van de WJD ‘Zie de 
dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord’ (Lc. 1, 38). Behalve de 
verdieping in dit thema, waren er ook momenten van ontspanning. Zr. Mariana 
genoot van het uitvoeren van de traditionele Timoreese dansen die in de voorbereiding waren 
geoefend maar ook van de culturele uitingen door anderen.  
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Register 2019 
De postbezorging in Brazilië verloopt heel anders dan in Nederland. In bepaalde straten en wijken 
komt de postbode niet aan huis maar heeft men een postbus in een postkantoor waar men zelf de 
post gaat ophalen. Zo ook in Santa Rita.  
In ons register staat wel het huisadres van Zr. Maria Lijnen en Zr. Joérica Kátia Melo vermeld maar 
niet het postadres. Volgend jaar zullen we beide adressen vermelden in het register. Mocht u 
tussentijds post willen verzenden naar Santa Rita, dan kan deze verstuurd worden aan:  
Irmãs de Caridade, SCMM C.P. 54, CEP. 58.300-970 SANTA RITA-PB, Brazil. 
 
Website  
De website is in 2017 vernieuwd. Sinds die tijd is er niet veel ontwikkeling meer geweest. Van ieder 
deel van de congregatie is er informatie te vinden. Tijdens de ICB is alle provinciale bestuurders 
gevraagd om de feitelijke informatie op de website na te kijken en aanpassingen door te geven aan 
de contactpersoon zodat de site weer actueel is.  
Er zullen in alle delen leuke, grappige, interessante, verdrietige en belangrijke acties of 
gebeurtenissen plaatsvinden die informatief zijn voor de zusters in de hele congregatie. Om de 
nieuwspagina levendig te houden, nodigen we iedereen uit om informatie met elkaar te delen. Dat 
kan al met het sturen van een kort berichtje voorzien van enkele foto’s naar 
generalate@sistersofcharity.nl. De medewerkers van het secretariaat zullen dit vervolgens op de 
website plaatsen zodat de informatie voor alle zusters en belangstellenden toegankelijk is.  
 
Lief & leed 
De eerste jubilea vinden pas in april plaats. Daarover meer in de volgende Briefing. 
Vanaf medio december zijn er enkele zusters overleden: 
29-12-2018 Zr. Teresia de Groot in Tilburg (Nederland) 
16-01-2019 Zr. Marianni van de Voort in Tilburg (Nederland) 
18-02-2019 Zr. Francinie Koers in Arnhem (Nederland) 
25-02-2019 Zr. Anne Wendel in Tilburg (Nederland) 
26-02-2019 Zr. Beatrix Cox in Tilburg (Nederland) 
 
Agenda generaal bestuur 
Maart wordt een drukke maand voor het generaal Bestuur.  
Op 11 maart ontmoeten de generale besturen van de fraters CMM 
en de zusters SCMM elkaar in Tilburg.  
Twee dagen later, op 13 maart komt het bestuur van de 
Nederlandse provincie naar ’s-Hertogenbosch.  
Weer twee dagen later, op 15 maart, vertrekken Zr. Hermin en 
Zr. Josephine naar Indonesië voor een werkbezoek. Zij komen 
hiervan op 11 april terug. 
Op 23 april gaat het generaal bestuur naar België voor een 
ontmoeting met het provinciale bestuur en de zusters uit deze 
provincie.  
 
De datum voor de volgende ICB-vergadering is inmiddels bekend. 
Van 11 tot en met 13 november vindt de ICB plaats en aansluitend is 14 november gereserveerd 
voor de financiële vergadering. 
 

*** 


