
  

 

Overweging door Zr. Hermin Bu’ulölö 
Tijdens ons bezoek aan de Indonesische provincie wilden we van de zusters graag horen wat de ervaringen waren na het 
provinciaal kapittel. Met name naar aanleiding van het besluit van het generaal bestuur om de Indonesische provincie niet 
te splitsen in drie provincies. De zusters vertelden ons dat ze erg blij waren met dit besluit en dat er voor hen een nieuwe, 
inspirerende wind was gaan waaien.  
Tijdens het voorbereidingsproces om te komen tot die opsplitsing, stond zusterschap onder druk. Nadat was besloten tot 
één provincie, voelden de zusters de spirit terugkomen. SCMM kon weer opnieuw gaan schijnen. Een SCMM dat is 
samengesteld uit verschillende etnische groeperingen en culturen, hetgeen de kracht en rijkdom toont die in stand 
gehouden moet worden en verzorgd. Iedere zuster doet haar best voor de eenheid van Indonesië en daarmee voor de 
eenheid van de congregatie.  
Deze ervaring legt een verbinding met de gebeurtenissen van de opstanding: ‘Ik ben de opstanding en het leven, hij die in 
mij gelooft zal leven, ook al is hij dood’ (John 11:25). 
De opstanding van Christus is de betrouwbare garantie dat wij die geloven, ook uit de doden zullen opstaan en het 
eeuwige leven hebben. Laten we daarom, in deze tijd waarin we de opstanding vieren van Jezus Christus, opstaan in ons 
geloof, onze hoop en onze liefde omdat die Ene die uit de dood is opgestaan ook in staat is om veranderingen aan te 
brengen in onszelf.  
Synergie werkt door middel van saamhorigheid - er ontstaat een grotere kracht wanneer twee of meer elementen 
samenwerken. Saamhorigheid in het leven van gelovigen wordt geboren uit gedachten en een gevoel van eenheid in Jezus 
Christus. Alleen door die vrede, zijn we in staat tot een gelukkig leven. Moge Jezus Christus altijd in het centrum van ons 
leven blijven. 
 
 
Werkbezoek Indonesia 
Zr. Hermin en Zr. Josephine waren van 16 maart tot 9 april in Indonesië. Ze hadden er een goede tijd. Beide leden van het 
generaal bestuur luisterden naar de zusters en deelden hun gevoelens. Het was een inspirerende ervaring om in Indonesië 
te zijn. Voor Zr. Josephine was het de eerste keer dat ze in Indonesië was en ze was onder de indruk van wat ze daar zag. 
Zr. Hermin en Zr. Josephine bezochten scholen en klinieken behorend bij de missie van de zusters. De gesprekken met de 
zusters gingen over het besluit om Indonesië niet op te delen in drie provincies. In plaats van verdelen wil het generaal 
bestuur liever de aandacht vestigen op de eenwording van de provincie. De gesprekken uitten zich in woord en daad: de 
zusters spraken positief over het eenwordingsproces en de beide bestuursleden zagen daadwerkelijk dat het gebeurde 
zoals verteld werd. Zusters, jong en oud, werken eendrachtig samen. De etnische afkomst doet er niet toe. 
Het provinciaal bestuur van Indonesië volgt de noden in de samenleving als het om de missie gaat. Zo zijn ze op zoek 
gegaan naar competente mensen op de scholen. Ze hebben een brugfunctie gecreëerd waardoor leerlingen, ouders en 
onderwijzend personeel met elkaar in overleg zijn. 
Achttien zusters zullen dit jaar nog aan een studie beginnen om te voldoen aan de eisen die door de overheid gesteld 
worden met betrekking tot de professionalisering van het onderwijs. 
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Santa Maria dari Fatima communiteit, Banda Aceh 

Dorkas communiteit, Taratung 

Santa Martha communiteit, Pasaman 

St. Anna communiteit, St. Leo communiteit, Padang 

Zr. Hermin en Zr. Josephine hadden een erg druk 
schema en bezochten vele communiteiten. 

Stella Matutina communiteit, Lhokseumawe 

Uitstapje naar de Samosir Eilanden om de Batak cultuur te bezoeken 

St. Thomas communiteit, Medan 

Santa Maria communiteit in Pematang Siantar 

De Stichting 

St. Catharine communiteit, Medan 
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Tiende verjaardag van het centrum voor ouderen in Brazilië 
Op 7 april 2009 werd het Centrum voor Ouderen geopend in Bayeux (Brazilië), een initiatief van de Zusters van Liefde. Het 
centrum is een plaats van ontmoeting, vorming, interactie, delen en culturele verdieping voor mensen op leeftijd en is 
onderdeel van de stichting Dom Helder Camera, die door onze congregatie wordt beheerd. De zusters Marie-José (†) en 
Gerda van Vliet hebben een groot aandeel gehad in de verwezenlijking van dit project. 
Nu vieren we het 10-jarig bestaan van het centrum. Tien jaar vol uitdaging en plezier! Tien jaar waarin het Centrum een 
verschil maakte in het leven van vele ouderen. Om deze dag in stijl te vieren, namen de geassocieerde leden van onze 
congregatie het initiatief om het gebouw op te knappen, daarbij geholpen door velen. Dit alles als voorbereiding op het 
grote feest, de eucharistieviering ter gelegenheid van het jubileum. 
Op 12 april vond de eucharistieviering plaats. De viering werd door veel ouderen en leden van de Beweging van 
Barmhartigheid bezocht. Kinderen van het Dom Helder Centrum zongen, vrijwilligers hadden een heerlijke taart gebakken, 
en de stemming was opperbest. 
De Braziliaanse zusters danken God en alle vrijwilligers die een bijdrage geleverd hebben aan de uitvoering van dit jubileum. 

Hati Kudus communiteit, Sibolga St. Melania communiteit, Sarudik 

Vrijwilligers en zusters  
aan het werk 

De eucharistie 

Zr. Joanita, Zr. Dalva, Norma (vrijwilligster) en  
Zr. Maria presenteren de taart 
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Bezoek aan België 
Op 23 april, de dag na Pasen, vertrok het generaal bestuur vroeg in de ochtend naar België om de zusters te ontmoeten in 
Zonhoven. Het was een mooie dag en met een auto vol bloemen, voor iedere zuster een plantje, gingen ze op pad. Het 
provinciaal bestuur verwelkomde het generaal bestuur op het Provincialaat, waar beide besturen spraken over de 
ontwikkelingen in de Belgische provincie. Op dit moment is het bestuur betrokken bij de renovatie/nieuwbouwplannen van 
H. Catherina, het zorgcentrum waar verschillende van onze zusters wonen. De kamers voldoen niet meer aan de eisen die 
de overheid stelt aan woonruimte voor hulpbehoevende mensen. Het provinciaal bestuur heeft regelmatig overleg met het 
bestuur van H. Catharina om ervoor te zorgen dat het de zusters tijdens de verbouwing, maar ook daarna, met plezier in de 
communiteit wonen. 
 
Na de lunch, kwamen de zusters die niet in H. Catherina wonen naar het Provincialaat. Het generaal bestuur vertelde wat er 
allemaal gaande is in de verschillende delen van congregatie. De zusters toonden zich nieuwgierig en stelden allerlei vragen. 
Later in de middag, gingen de generale bestuursleden op bezoek in H. Catherina waar de daar wonende zusters al klaar 
zaten. Ook hier vertelde het generaal bestuur wat er allemaal gebeurt in de verschillende delen. Het was een geanimeerde 
ontmoeting. 
Na de avondmaaltijd reden de zusters van het generaal bestuur weer terug naar ’s-Hertogenbosch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Viering van de Goede Week in Brazilië 
De viering van de Goede Week in het buitengebied van Brazilië is heel bijzonder geweest. Zr. Paula en Zr. Graça ervoeren 
zich dichter bij Jezus, en vierden met de gemeenschap het mysterie van ons geloof, de passie, de dood en opstanding van 
Jezus. Ze voelden de emoties die leefden onder de mensen. Het herinnerde beide zusters aan de pijn en de vreugde van het 
leven en tegelijkertijd aan de gastvrije aanwezigheid van Jezus. Door gewoon deel te nemen aan de feestelijkheden, 
deelden ze het leven met de gezinnen. Ze zagen veel moeders die, zoals Maria, lijden onder de pijn van hun kinderen. 
Sommige van hun kinderen zijn verdwenen, sommige zijn gearresteerd of betrokken bij drugsdelicten omdat er voor hen 
geen kansen zijn in de samenleving. In de Goede Week brachten ze hoop door de levende aanwezigheid van Jezus te 
beleven en te weten dat Jezus met ons is. 
Zr. Paula en Zr. Graça vierden deze momenten in gebed met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ze betrokken 
hen bij de gehele gemeenschap en zij waren de hoofdrolspelers. Zo verenigden ze families en vergrootten ze de 
betrokkenheid van de familie bij de feestelijke momenten. Dat gaf hen hoop en de motivatie om door te gaan.  
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Op deze manier probeerden ze gehoor te geven aan de oproep van onze paus Franciscus die zei: “Keer je als missionaris meer 
naar buiten toe.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meimaand 
Maria, Moeder van Barmhartigheid is de speciale titel die aan onze congregatie gegeven is. In de maand mei plaatsen we 
onszelf onder bescherming van Maria. Niet alleen onszelf, maar ook degenen die onze bescherming nodig hebben zoals de 
armen, zieken, vluchtelingen en al die anderen die door velen niet gezien worden. Het is een bijzondere maand en we voelen 
ons geïnspireerd door moeder Maria.  
Er zijn vele namen voor Maria zoals Maria Heilige Moeder van God, de Heilige Maagd der maagden, Moeder van de kerk, 
Moeder van de goddelijke genade, Moeder van goede raad, Mystieke roos, Sterre der zee en Moeder van eeuwigdurende 
bijstand. Misschien voelt u zich persoonlijk geïnspireerd door een van deze Maria’s. Misschien door een andere moeder 
Maria… 
 
In de volgende Briefing willen wij de Maria publiceren die voor u iets betekent. Stuur ons een foto van uw favoriete Maria. Het 
kan een foto zijn van een beeld, een schilderij, maar het zou ook een foto van een persoon kunnen zijn. Geef daarbij een korte 
motivatie waarom dit beeld u inspireert. Stuur uw bijdrage naar het secretariaat: generalate@sistersofcharity.nl. In het geval 
dat u zou willen verzenden met gewone post: Generalaat Zusters van Liefde SCMM, Hinthamerstraat 164,  
5211 MV-Hertogenbosch, Nederland. 
 
 
 
Lief en leed 
Jubilea: 
65 jaar in de congregatie, België 
26 april  Rosa Hermans, H. Catharina, Zonhoven  
 
60 jaar in de congregatie, Nederland 
28 april  Gerda Strijtveen, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 

Cunera van de Ven, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 
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65 jaar in de congregatie, Nederland 
29 april  Jacoba Stam, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 

Monique van Oene, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 
Lidewijde van Doorn, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 
Mechtild Donkers, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 
Cecilia Harink, Angeli Custodes, Raalte 
Maria Lutgardis van Loveren, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 

 
65 jaar in de congregatie, België 
29 april  Matheo Paumen, Het Pand, Zonhoven 
 
75 jaar in de congregatie, Nederland 
1 mei  Leonie Haverkamp, Huize Mater Misericordiae, Tilburg  
 
75 jaar in de congregatie, België 
1 mei  Margaretha v.C. Smarius, H. Catharina, Zonhoven 
 
60 jaar in de congregatie, Brazilië 
6 mei  Maria Lynen, Heitel Santiago, Santa Rita 
 
70 jaar in de congregatie, België 
11 mei  Juliënne Volders, H. Catharina, Zonhoven ( 13-05-2019) 
 
70 jaar in de congregatie, Nederland 
11 mei Imeldie Sterenberg, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 

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

 
Overlijden: 
Er zijn zes zusters overleden: 
8 april Vianney Boro Ghanggo, Medan, Indonesië  
10 april Elizia Engelen, Tilburg, Nederland 
13 april Maureen Keegan, San Diego, USA 
8 mei Helena Breuls, Zonhoven, België 
13 mei Juliënne Volders, Zonhoven, België 
16 mei Andrea Chaniago, Medan, Indonesië 
 
 
 
Agenda van het generaal bestuur 
 Zr. Hermin neemt deel aan de UISG-vergadering in Rome van 

4-15 mei.  
 Op 21 mei vertrekken Zr. Dorine en Zr. Josephine naar de 

Filippijnen waar op 31 mei twee zusters de professie voor het 
leven afleggen: Zr. Jessica Magno en Zr. Catherine Ba-a.  
Beide generale bestuursleden komen op 5 juni weer terug. 

 Zr. Dorine is van 14-28 juni met vakantie. 
 Zr. Hermin en Zr Elisângela wonen het provinciaal kapittel bij in Brazilië. Dit kapittel vindt plaats van  

28 juni-6 juli.  
 Zr. Dorine en Zr. Josephine zijn aanwezig bij de provinciedagen in Pantasaph waar de Britse en Ierse 

zusters bij elkaar komen van 15-19 juli.  
 

* * * 


