
  

 

Overweging door Zr. Hermin Bu’ulölö 
In mei was ik bij een vergadering van de UISG (Internationale Unie van Generale Oversten) in 
Rome. Deze bijeenkomst was bedoeld om het belang van de UISG te benadrukken in de rol 
die zij spelen bij het verdiepen van ons leven en onze dienstbaarheid als religieuzen.  
 
Het snelle tempo van de globalisering heeft veranderingen teweeggebracht in gedrag, 
instelling, denkwijze, levensstijlen en vrijheden van de mensheid. En dat heeft consequenties. 
Sommige daarvan waren positief omdat ze de mensheid in staat stelden gemakkelijker met 
elkaar samen te werken. Andere gevolgen, daarentegen zijn negatief, zoals blijkt uit het 
ontstaan van een crisis op het gebied van geloof en moraliteit, veranderingen in lokale 
waarden en cultuur, en de toenemende kracht van nieuwe maar schadelijke culturen zoals 
hedonisme, consumptiegedrang, materialisme en onmiddellijke bevrediging. 
Te midden van al deze veranderingen, 
constateren we dat er ook iets hetzelfde en 
onveranderd is gebleven en dat is Jezus 
Christus. “Jezus Christus blijft dezelfde, 
gisteren, vandaag en tot in 
eeuwigheid” (Hebreeën 13, 8). Hij leerde 
ons te bidden tot de Vader, “Uw koninkrijk 
kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel 
alzo ook op de aarde” (Matteüs: 6, 10). Wij 
bidden dat Gods Rijk moge komen en dat 
Zijn wil geschiede op aarde zoals in de 
hemel.  
In Genesis 12, 1-5, lezen we “In uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. 
Ik zal een groot volk van u maken.” Gods woorden tot Abraham klinken meer als een 
uitnodigend bevel. Hij vroeg Abraham om alles achter zich te laten dat zijn identiteit en 
veiligheid bepaalden, zijn land, zijn familie en thuis, en te vertrekken naar een plaats die God 
hem zou wijzen. Wat was het dat Abraham er toe aanspoorde om te reageren? Was dat zijn 
geloof? Wat hield Gods belofte in dat Abraham er toe bracht om alles achter zich te laten en 
een heel onzeker leven te gaan leiden?  
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Door onze roeping als religieuzen te onderkennen, biedt de Bijbel ons een beeld en 
kenmerken van God die altijd aanwezig zijn bij goddelijke roepingen. Wij zijn geroepen om te 
getuigen van het Rijk Gods: Waar ben ik feitelijk mee bezig? Op persoonlijke basis en als 
groep?  
De gemeenschap met God nodigt de Kerk uit om buiten de bekende paden te treden en via 
de verschillende omwegen van het leven alle mensen te omarmen en ontmoetingen te 
ervaren met de deemoedigen, de zwakken, de armen, de verstotenen en de verwaarloosden. 
De taak van de Kerk is liefde en vreugde, vrede en gerechtigheid, eenheid en waarlijk 
zusterschap te brengen aan wie zij ontmoet. De deuren van de Kerk staan voor iedereen 
open. De Kerk is een thuis voor iedereen. In Gods Kerk zijn geen vreemdelingen, want 
iedereen is zuster of broeder. 
 
Durven we ons buiten het vertrouwde domein te begeven? Staan we open voor verandering? 
Wie zijn we? Waar zullen we heen gaan? Mogen wij allen een ‘profetische zaaier  van hoop’ 
blijven, waar we ons ook bevinden en in alles wat we doen. 
 
 
Werkbezoek Filippijnen 
Zr. Dorine en Zr. Josephine zijn weer terug van hun werkbezoek aan de Filippijnen waar ze 
onder andere aanwezig waren bij de professie voor het leven van Zr. Catherine Ba-a en 
Zr. Jessica Magno. Het was een mooie bijeenkomst, goed georganiseerd en met een 
ontspannen programma.   

 
Er waren ook gesprekken met de zusters individueel en in de communiteiten.  
Zr. Dorine verzorgde een bezinningsmorgen met alle zusters. 
Het centrum voor gehandicapten loopt goed. Er hangt een goede sfeer en de opbrengst van 
de verkoop van de zelfgemaakte bloemen is ongeveer verdubbeld.  

Zr. Catherina staat links en Zr. Jessica  
staat rechts van de bisschop 

Zr. Dorine nam de professie voor het leven af 
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De zusters maken zich op voor de naderende ICC in Chicago waar ze met vijf zusters 
vertegenwoordigd zullen zijn om na te denken over de toekomst van de congregatie en van 
de pre-provincie. 
 
 
Professie in Indonesië en Timor Leste  
Op 24 september is het zowel in Indonesië als in Timor Leste feest. Vier zusters leggen de 
professie voor het leven af: Zr. Averlin Lahagu en Zr. Anselma Tafonao in Indonesië en 
Zr. Natalia de Deus Maia en Zr. Esmenia da Silva in Timor Leste. Op dit moment bereiden de 
vier zusters zich samen voor in Indonesië. 
Zr. Hermin en Zr. Elisângela zijn in september op werkbezoek in Timor Leste waardoor 
Zr. Hermin in de gelegenheid is om de professie af te nemen. 
 
 
Hernieuwing van de geloften in Timor Leste 
Twaalf zusters hebben op 31 mei hun geloften vernieuwd. De plechtigheid vond plaats in het 
vormingshuis Dom Joao Zwijsen, in Dili. 

Twee zusters van Timor Leste bereiden zich voor op 
de gelofte voor het leven in september. Samen met 58 Indonesische zusters vernieuwden zij 
eerst nog de geloften.  
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Op 31 mei legden zes Indonesische zusters hun eerste professie af.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provinciaal kapittel in Brazilië  
De Braziliaanse provincie bereidt zich voor op het provinciaal kapittel met het thema: ‘Verder 
gaan dan wat wij zijn in geloof en naastenliefde door barmhartigheid’. Het motto is ontleend 
aan Lucas 9:23: “Verloochen jezelf en volg mij.”  
Van 30 juni tot en met 4 juli wordt het provinciaal kapittel gehouden en evalueren zusters en 
geassocieerde leden de afgelopen periode. Het is dan ook de tijd om naar de toekomst te 
kijken, geloof en hoop te vernieuwen. Gezamenlijk worden 
belang en noodzaak besproken van de missie als Zusters van 
Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid in 
de buurten en gemeenschappen waar zusters en 
geassocieerden wonen. Daar waar zusters getuigen van de 
liefdevolle aanwezigheid van God op hun zoektocht naar 
gerechtigheid en waardigheid. 
Dit kapittel is eveneens bedoeld om de wens om Gods 
barmhartige Liefde te zijn in het dagelijks leven van hen die 
lijden, van hen die uitgesloten en verstoten worden, van de 
gemarginaliseerden in onze samenleving, opnieuw kenbaar te 
maken. 
 
De Braziliaanse zusters vragen alle zusters, vrienden en 
geassocieerden om voor hen te bidden, zodat zij open staan voor wat God van hen vraagt, en 
dat ze de moed hebben om te doen wat van hen wordt gevraagd. 
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Provinciedagen in Pantasaph 
Van 15 tot en met 19 juli zijn Zr. Dorine en Zr. Josephine in Pantasaph waar de zusters van de 
Engelse en Ierse provincie samenkomen. De afgelopen jaren heeft de Engels/Ierse provincie 
hard gewerkt aan de afbouw van de provincie. Volgens de constituties kunnen zij geen 
kapittel meer houden omdat er niet voldoende leden meer zijn voor een kapittel. Tijdens de 
provinciedagen zal er door het generaal bestuur een coördinator benoemd worden die de 
leiding van de toekomstige ‘communiteit onder verantwoordelijkheid van het generaal 
bestuur’ op zich zal nemen. 
Een ander belangrijk element van de provinciedagen, is de viering van de 100ste verjaardag 
van Zr. Catherine Shakespeare op 17 juli met alle aanwezigen.  
 
 
ICC in Chicago 
Op zondag 28 juli komen zusters uit Brazilië, de Filippijnen, Timor Leste en USA bij elkaar om 
met elkaar te bespreken wat de kansen zijn voor deze vier delen wanneer er nauw wordt 
samengewerkt. In samenwerking spelen verschillende factoren een rol. Twee belangrijke 
thema’s komen aan bod: interculturaliteit en leiderschap. Beide worden ingeleid en begeleid 
door Amerikaanse zusters die ervaring hebben op dit gebied. 
De deelnemers aan de bijeenkomst hebben inmiddels documenten ontvangen om zich voor 
te bereiden. Na 10 dagen van samenzijn, hopen we elkaar  geïnspireerd te hebben en 
duidelijker in beeld voor welke uitdagingen we ons gesteld zien. 
Op 7 augustus vertrekt iedereen weer naar huis, maar niet nadat kennis gemaakt is met de 
Amerikaanse cultuur in Chicago.  
 
 
Maria 
In de vorige Briefing hebben we u gevraagd om afbeeldingen van Maria toe te sturen die u 
inspireren. Zr. Elizia Engelen is onlangs overleden (10-04-2019) en had grote bewondering 
voor Moeder Maria. Zij heeft een grote verzameling afbeeldingen achtergelaten waarvan hier 
enkele exemplaren afgebeeld staan. 
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Lief en leed 
Overleden: 
27-05-2019 Zr. Angela Tesselaar, Raalte (Nederland) 
28-06-2019 Zr. Paulino van der Krogt, Tilburg (Nederland) 
 
Jubilea: 
Zusters in verschillende delen van de congregatie vieren hun zilveren kloosterjubileum: 
Brazilië, 8 juli 
Zr. Joanita Maria Freitas Cabedelo  
De Filippijnen, 8 juli 
Zr. Beatrix Ela Lupao  
Dit jubileum wordt op 6 juli gevierd in New Manilla. 
Indonesië 
Zr. Sofia Owa Teluk Dalam 
Zr. Anita Sutarni Sibolga 
Zr. Faustina Fau Gunung Sitoli 
Zr. Erminolda Situmeang Sarudik 
Zr. Frederika Sijabat Medan 
Zr. Netty Turnip Sibolga 
 
Op 24 september vieren deze zusters hun jubileum, samen met de zusters die op 8 december 
aanstaande 50 jaar in het klooster zijn:  
Zr. Kristina Medröfa Pematang Siantar 
Zr. Yustina Hondrö Teluk Dalam 
Zr. Marietta Sinaga Medan 
Zr. Roberta Simarmata Sarudik 
Zr. Margaretha Gultom Medan 
Zr. Rosalina Kusnoharjono Padang 
Zr. Mariana Situngkir (Tilburg) zal niet aanwezig zijn. 
 
 
Ontwikkeling website 
Tijdens de ICB in november 2018, is geconstateerd 
dat de website van het generaal bestuur erg statisch 
was. De Braziliaanse provincie heeft zich deze 
opmerking aangetrokken en bood nieuwe, actuele 
informatie. Bezoekers aan onze website krijgen nu 
een levendig beeld van dit deel van de Congregatie.  
U kunt de activiteiten van de Braziliaanse provincie 
bekijken op  
http://sistersofcharity.nl/ne/brazilie.  
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Agenda van het generaal bestuur 
 Zr. Hermin en Zr. Elisângela wonen het provinciaal 

kapittel bij in Brazilië 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.  

 Van 28 juli tot en met 6 augustus vindt de ICC 
plaats in Chicago. Deze ICC is het gevolg van een 
aanbeveling van het generaal kapittel om te 
onderzoeken of het haalbaar is dat vier delen van 
de congregatie tot een nauwere samenwerking 
kunnen komen en wellicht tot een fusie. Alle 
generale bestuursleden zijn hierbij aanwezig. 

 Zr. Hermin heeft vakantie van 12 tot en met  
26 augustus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen ieder een fijne vakantie toe! 
 


