
  

 

Renungan Sr Hermin 
Kunjungan kami ke Provinsi Indonesia adalah untuk menindak lanjuti serta mendengar secara langsung dari setiap suster 
bagaimana pengalaman mereka setelah DPU memutuskan  
“Indonesia tetap satu Provinsi”. Dengan keputusan ini membawa angin baru bagi setiap suster, mereka menyambut keputusan 
ini dengan gembira. 
Proses persiapan pemekaran Provinsi Indonesia menjadi tiga provinsi mereka, mengalami persaudaraan semakin renggang, 
setelah diputuskan tetap satu provinsi maka para suster merasakan bahwa aura dan Roh SCMM kembali lagi bersinar, dengan 
perbedaan yang beraneka ragam terdiri dari berbagai macam suku, budaya, itu bukanlah merupakan kelemahan melainkan 
merupakan suatu kekuatan dan kekayaan yang perlu dijaga dan dipelihara. Semua bersemangat berbuat yang terbaik untuk 
kemajuan Provinsi Indonesia secara khusus dan kongregasi pada umumnya.  
 
Pengalaman ini sangat memberi hubungkan dengan peristiwa kebangkitan, (Yohanes 11:25) 
"Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada-KU, ia akan hidup walaupun ia sudah mati"  
Jadi dengan kebangkitan Kristus ada jaminan pasti bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan dari kematian dan beroleh 
hidup yang kekal. Oleh karena itu dengan momentum Perayaan Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkitkan iman, 
harap dan kasih kita, sebab Dia yang bangkit mampu mengubah kita. 
Dalam kebersamaan berlaku prinsip sinergi- kekuatan besar yang dihasilkan ketika dua unsur atau lebih menghasilkan kerjasama. 
Kebersamaan dalam kehidupan orang percaya dilahirkan dari kesatuan pikiran dan perasaan di dalam Yesus Kristus. Hanya 
melalui kedamaian itu, kita dapat menciptakan suatu hidup yang bahagia. Semoga Dia tetap menjadi Pusat hidup kita. 
 
 
Kunjungan kerja ke Indonesia 
Pada 15 Maret hingga 9 April lalu, Sr Hermin dan Sr Josephine melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Suasana kunjungan ini 
sangat kondusif. Kedua anggota dewan ini mendengarkan para suster dan saling berbagi dari hati dalam pengalaman yang terasa 
inspirasif. Sr Josephine baru pertama kali melakukan kunjungan ke Provinsi ini. Beliau sangat terkesan oleh penghayatan karisma 
dan karya misi di sana.  
Sr Hermin dan Sr Josephine melakukan kunjungan ke berbagai sekolah dan klinik di daerah. Dalam pembicaraan dengan para 
suster, juga disinggung keputusan Dewan Pimpinan Umum agar tidak membagi Provinsi Indonesia menjadi tiga provinsi. Dari pada 
melakukan pemekaran, sekarang Provinsi Indonesia mengarahkan perhatian pada upaya mempersatukan provinsi ini. Terlihat 
dalam penyampaian komentar dan juga perbuatan: para suster menyikapi proses pemersatuan secara positif dan bagi kedua 
anggota DPU, sikap positif itu juga terlihat pada perbuatan nyata para suster. Terlihat ada suster baik tua maupun muda yang 
bekerjasama erat tanpa memandang suku.  
Dewan Pimpinan Provinsi terkait kaitan dengan karya misi mengikuti kebutuhan masyarakat. Mereka meminta agar tenaga 
berkualifikasi dapat bekerja di sekolah. Mereka menjembatani antara guru dan orang tua serta murid. Tahun ini direncanakan 18 
suster mengikuti pendidikan tinggi guna memenuhi persyaratan profesionalisasi sektor pendidikan yang ditetapkan pemerintah. 
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Santa Maria dari Fatima, Banda Aceh 

Dorkas, Tarutang  

St Martha, Pasaman 

St Anna, Padang St Leo, Padang 

Sr Hermin dan Sr Josephine mengikuti jadwal yang sangat padat. 
Banyak komunitas yang dikunjungi mereka. 

Stella Matutina, Lhokseumawe 

Tamasya ke Pulau Samosir menyaksikan budaya Batak  

St Thomas, Medan 

Pematang Siantar 

Yayasan Santa Maria, Sibolga 

St Catharine, Medan 

Perhatian: alamat-alamat email kami telah berubah. Untuk 
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Dom Helder Center untuk Orang Lansia di Brasil Merayakan HUT ke-10 
Pada 7 April 2009, di Bayeux (Brasil), telah dibuka Dom Helder Center sebagai prakarsa Suster-Suster Cintakasih untuk melayani 
berbagai keperluan orang lansia. Di sini disediakan tempat pertemuan, pelatihan, interaksi dan saling berbagi serta pendalaman 
budaya bagi kaum lansia dan merupakan bagian pada Asosiasi Dom Helder Câmara, yang berada di bawah naungan kongregasi 
kita. St Marie-José(†) dan Gerda van Vliet mempunyai andil besar pada realisasi proyek ini. 
Belum lama ini kami merayakan hari ulang tahun ke-10 Dom Helder Center. Yaitu sepuluh tahun penuh tantangan dan sukacita! 
Selama sepuluh tahun, pusat kegiatan ini membawa perubahan pada kehidupan banyak orang lansia. Agar hari itu dapat dirayakan 
sebaik-baiknya, para anggota asosiasi kongregasi berinisiatif melakukan pembersihan dan pemberesan gedung, dengan dibantu 
oleh suster-suster dan anggota Gerakan Belas Kasih. Semua persiapan ini dilakukan buat pesta yubileum besar, yaitu Ekaristi! 
Ekaristi dirayakan pada 12 April. Perayaan ini dihadiri oleh banyak orang lansia dan anggota Gerakan Belas Kasih serta tentu saja 
para suster. Anak-anak dari Dom Helder Center menyanyi-nyanyi, sedangkan sukarelawan telah mempersiapkan kue sedap. 
Suasana hari itu sangat bergembira. 
Suster-suster Brasil bersyukur pada Tuhan dan kepada seluruh sukarelawan atas sumbangsih mereka pada pelaksanaan kegiatan 
proyek yang sangat indah ini. 

Hati Kudus, Sibolga St Melania, Sarudik (Sibolga) 

Para sukarelawan dan suster 
giat mempersiapkan perayaan  

Ekaristi  

Sr Joanita, Sr Dalva, Norma (sukarelawan) dan  
Sr Maria mempersembahkan kue  Perhatian: alamat-alamat email kami telah berubah. Untuk 

alamat yang benar, silakan periksa Daftar 2019  
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Kunjungan ke Belgia 
Sehari setelah Paskah, yaitu 23 April, Dewan Pimpinan Umum pergi ke Belgia guna bertemu para suster di Zonhoven. Pada hari itu 
cuaca cerah dan Dewan Pimpinan Umum berangkat dalam mobil penuh bunga, yaitu masing-masing suster dapat satu bunga. 
Dewan Pimpinan Provinsi Belgia menerima Dewan Pimpinan Umum di provinsialat. Di situ, mereka membicarakan perkembangan 
di Provinsi Belgia. Provinsi tersebut saat ini melibatkan diri pada renovasi H. St. Catherina sebagai rumah jompo yang menjadi 
tempat tinggal beberapa suster kongregasi kita. Di sana, kondisi kamar tidak lagi memenuhi syarat pemerintah. Dewan Pimpinan 
Provinsi sering mengadakan pembicaraan dengan dewan pengurus rumah jompo agar para suster dapat hidup nyaman sebagai 
komunitas, baik sebelum maupun selama dan setelah perubahan gedung tersebut. 
Setelah makan siang, para suster yang tidak tinggal di H. Catharina datang di provinsialat. Dewan Pimpinan Umum menyampaikan 
kepada mereka tentang perkembangan di berbagai bagian kongregasi. Para suster sangat tertarik akan perkembangan ini, dan 
karena itu juga mengajukan beberapa pertanyaan. 
Selanjutnya pada sore hari, Dewan Pimpinan Umum menuju ke rumah jompo H. Catherina, ditunggu oleh para anggota dewan 
provinsi. Di sini juga, Dewan Pimpinan Umum menyampaikan informasi tentang perkembangan di bagian-bagian lain dalam 
kongregasi. Pertemuan ini berjalan dengan semangat tinggi.  
Setelah makan malam bersama, Dewan Pimpinan Umum berangkat kembali ke negeri Belanda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Perayaan Pekan Suci di Brasil 
Perayaan Pekan Suci di daerah pedesaan di Brasil bersifat sangat istimewa. Sr Paula dan Sr Graça mengalami diri lebih dekat lagi 
pada Yesus dan bersama masyarakat merayakan misteri iman kita serta kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka 
turut merasakan emosi yang dialami rakyat. Kisah ini mengingatkan mereka akan rasa sakit dan sukacita pada kehidupan sekaligus 
akan kehadiran Yesus yang menyambut mereka.  
 
Sekadar karena hadir pada perayaan ini, kedua suster ini dapat berbagi hidup mereka kepada keluarga-keluarga di sana. Mereka 
menyaksikan banyak ibu yang sebagaimana halnya Bunda Maria turut menderita kesakitan yang dialami anak-anaknya. Di antara 
anak-anak ini, ada sebagian yang hilang dan sebagian lagi yang telah ditangkap oleh pihak berwajib atau menjadi kecanduan 
narkoba karena kurangnya peluang bagi mereka di masyarakat. Perayaan Pekan Suci membawa harapan bagi mereka melalui 
kehadiran Kristus yang hidup dengan dapat mengalami dan mengetahui bahwa Yesus selalu bersama kita. Mereka merayakan saat-
saat ini dalam doa bersama anak-anak, pemuda, orang dewasa dan orang lansia. Orang-orang ini diajak mereka agar terlibat dalam 
masyarakat secara keseluruhan dan untuk itu masyarakat yang menjadi pelaku utama. Ada keluarga yang rukun kembali dan 
keterlibatan keluarga pada saat-saat perayaan terlihat semakin meningkat. Melalui itu mereka dibekali harapan dan motivasi 
untuk terus maju.  
 

Perhatian: alamat-alamat email kami telah berubah. Untuk alamat yang benar,  
silakan periksa Daftar 2019  



5 

 

Dengan cara demikian Sr Paula dan Sr Graça berupaya menanggapi himbauan Paus Fransiskus: berubahlah haluan agar 
berorientasi ke luar dalam menjalankan misi Anda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulan Mei 
Ibunda Maria Berbelas Kasih merupakan gelar khusus yang telah diberikan kepada kongregasi kita. Selama bulan Mei ini kita ingin 
menempatkan diri di bawah perlindungan Maria, namun dengan mengharapkan perlindungan tidak hanya diri kita saja tapi semua 
yang memerlukannya, yaitu mereka yang sakit, yang miskin dan kaum pengungsi serta semua yang tidak diperhatikan oleh yang 
lain. Bulan ini bermakna khusus dan kami merasa terinspirasi oleh Bunda Maria. 
Gelar yang dikenal bagi Bunda Maria cukup beragam, misalnya Maria Bunda Suci Allah, Perawan Suci dari Segala Perawan, Bunda 
Gereja, Bunda Kasih Karunia Ilahi, Bunda Nasihat Baik, Perawan Maha Berbelas Kasih, Bunga Mawar Mistis, Bintang Laut dan 
Bunda Pertolongan Kekal. 
Barangkali Anda merasa diilhami oleh salah satu gelar Bunda Maria ini. Barangkali Anda mengenal Bunda Maria yang berbeda lagi.  
Kami pada edisi Briefing berikutnya ingin memuat tentang Bunda Maria yang menjadi inspirasi Anda. Silakan kirimkan kami gambar 
kesukaan yang mencitrakan Bunda Maria bagi Anda. Dapat berupa foto patung atau lukisan, namun juga bisa merupakan foto 
orang yang pernah Anda kenal. Jika memungkinkan, juga dapat menyampaikan ulasan motivasi singkat, mengapa gambar itu 
menjadi inspirasi bagi Anda.  
Silakan kirim kontribusi Anda ke Sekretaris Generalat di: generalate@sistersofcharity.nl. Jika menggunakan pos biasa, silakan kirim 
ke: Generalate Sisters of Charity SCMM, Hinthamerstraat 164, 5211 MV ‘s-Hertogenbosch, the Netherlands. 
 
 
 
Berita meninggal dunia 
65 Tahun bersama Kongregasi, Belgia 
26 April  Rosa Hermans, H. Catharina, Zonhoven  
 
60 tahun bersama Kongregasi, Belanda 
28 Mei  Gerda Strijtveen, Rumah Induk Mater Misericordiae, Tilburg 

Cunera van de Ven, Rumah Induk Misericordiae, Tilburg 
 
 

Perhatian: alamat-alamat email kami telah berubah. Untuk alamat yang benar,  
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65 tahun bersama Kongregasi, Belanda 
19 April  Jacoba Stam, Rumah Induk Mater Misericordiae, Tilburg 

Mechtild Donkers, Rumah Induk Mater Misericordiae, Tilburg 
Lidewijde van Doorn, Rumah Induk Mater Misericordiae, Tilburg 
Mechtild Donkers , Rumah Induk Mater Misericordiae, Tilburg 
Cecilia Harink, Angeli Custodes, Raalte 
Maria Lutgardis van Loveren, Rumah Induk Mater Misericordiae, Tilburg 

 
65 Tahun bersama Kongregasi, Belgia 
29 April  Matheo Paumen, Het Pand, Zonhoven 
 
75 Tahun bersama Kongregasi, Belanda 
1 Mei  Leonie Haverkamp, Rumah Induk Mater Misericordiae, Tilburg  
 
75 Tahun bersama Kongregasi, Belgia 
1 Mei  Margaretha v.C. Smarius, H. Catharina, Zonhoven 
 
60 Tahun bersama Kongregasi, Brasil 
6 May  Maria Lynen, Heitel Santiago, Santa Rita 
 
70 Tahun bersama Kongregasi, Belgia 
11 Mei  Juliënne Volders, H. Catharina, Zonhoven ( 13-05-2019) 
 
70 tahun bersama Kongregasi, Belanda 
11 Mei Imeldie Sterenberg, Rumah Induk Mater Misericordiae, Tilburg 

Trees Vroom, Rumah Induk Mater Misericordiae, Tilburg 
Wilma Verbeek, Rumah Induk Mater Misericordiae, Tilburg 
Johannie Mentink, Angeli Custodes, Raalte 
Veronica de Boer, Rumah Induk Mater Misericordiae, Tilburg 

 
Adapun lima suster yang meninggal dunia. 
8 April Vianney Boro Ghanggo, Medan, Indonesia  
10 April Elizia Engelen, Tilburg, Belanda 
13 April Maureen Keegan, San Diego, Amerika Serikat 
8 Mei Helena Breuls, Zonhoven, Belgia 
13 Mei Juliënne Volders, Zonhoven, Belgia 
16 Mei Andrea Chaniago, Medan, Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda Dewan Pimpinan Umum 
 Sr Hermin menghadiri pertemuan UISG di Roma yang diadakan  

tanggal 4-15 Mei.  
 Sr Dorine dan Sr Josephine berangkat ke Filipina tanggal 21 Mei.  

Sr Jessica Magno dan Sr Catherine Ba-a mengikrarkan kaul kekal pada 31 Mei. 
Sr Dorine dan Sr Josephine pulang dari Filipina tanggal 5 Juni. 

 Sr Dorine berlibur mulai 14 Juni hingga 28 Juni. 
 Sr Hermin dan Sr Elisângela hadir di Kapitel Provisi di Brasil tanggal 28 Juni-6 Juli. 
 Sr Dorine dan Sr Josephine menghadiri Hari Provinsi di Pantasaph dalam rangka pertemuan suster-suster Irlandia dan 

Inggris, yang diadakan tanggal 15-19 Juli.  
 

* * * 


