
  

 

Overweging door Zr. Hermin Bu’ulölö 

Deze Briefing gaat voornamelijk over de onlangs gehouden ICC in Chicago.  
Zusters uit vier delen van onze congregatie kwamen bij elkaar om te praten over de 
aanbeveling uit het generaal kapittel om nader te kijken naar de structuur van de congregatie 
en te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor samenwerking tussen deze delen. 
Tijdens de voorbereidingen op deze bijeenkomst, heb ik erg moeten denken aan het verhaal 
van Nehemia. Nadat het volk Israël zeventig jaar in een vreemd land gewoond had, keerde 
een bepaalde groep mensen weer terug en begon Jeruzalem te herbouwen. Er staat in 
Nehemia 3:1, 7 en 8: 
“Eljasib, de hogepriester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de 
Schaapspoort. Naast hen werkten Melatja uit Gibeon en Mispa. Weer verder werd Jeruzalem 
tot aan de brede muur herbouwd door de goudsmid Uzziël, de zoon van Charhaja, en door 
Chananja, een zalfbereider.” 
 

“De leider van deze groep heet Nehemia. Hij kreeg van God het plan om de ruïnes van 
Jeruzalem te herbouwen. Hij organiseert dit grote project door de volgende stappen uit te 
voeren. Allereerst onderzoekt hij de situatie. Je kunt geen plannen maken als je niet weet wat 
er gedaan moet worden. Daarna vertelt hij de mensen zijn visie, ontstaan uit zijn roeping. 
Deze visie draagt hij zodanig over op zijn toehoorders, dat ook zij dit verlangen krijgen om de 
muren en poorten te herbouwen. Dit lukt, want het volk antwoordde met de woorden: 
"Laten we dan meteen met de bouw beginnen." Vervolgens wijst hij ieder een plek rondom 
de stad aan, zodat tegelijkertijd op meerdere plaatsen gewerkt wordt. Er werd gebouwd, 
schouder aan schouder”. 
 

Zoals uit het voorbeeld van Nehemia blijkt, werken mensen van allerlei verschillende 
achtergronden samen. De verschillen zijn niet belangrijk meer. Ieder heeft hetzelfde doel.  
Ze zetten de verschillen opzij en werken naast elkaar, tot het doel wordt bereikt.  
 
Dan wordt het iets gemeenschappelijks waar ze ook in de toekomst hun schouders onder 
kunnen zetten.  
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Interculturele samenwerking is niet zo gemakkelijk. 
Als je echt hetzelfde doel nastreeft, kunnen 
verschillen tussen groepen kansen bieden. Het 
gebruik van verschillende talen bijvoorbeeld, is 
oplosbaar.  
We zullen echter ook onderwerpen tegenkomen 
waarvan het veel langer duurt voordat je tot elkaar 
kunt komen. 
 

We zijn er ons erg van bewust, dat er twee sporen zijn binnen de 
congregatie. Het ene spoor bestaat uit de landen die in afbouw 
zijn. Landen waar geen jonge zusters meer bijkomen.  
Het andere spoor bestaat uit de landen die nog wel jonge zusters 
in hun midden hebben en die daarmee aan een toekomst kunnen 
bouwen.  
 
We kunnen niet bestaan zonder elkaar; we hebben de ervaringen 
nodig om de toekomst te bouwen. 
 
Het was een vruchtbare bijeenkomst die onze gezamenlijke 
toekomst meer glans kan geven! 
 

Ik sluit deze overweging af met de woorden uit Romeinen 12:4-5: 
“Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben,  
zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen”. 
 

ICC Chicago 

Vol enthousiasme ontmoetten de zusters uit Amerika, Brazilië en de Filippijnen elkaar op 
zondag 28 juni. De zusters uit Timor Leste hadden laten weten dat ze vertraging hadden.  
De organisatiegroep besloot vervolgens om het programma een dag later te beginnen zodat 
ook deze zusters aanwezig konden zijn bij de tweedaagse workshop over ‘interculturaliteit’. 
Dat betekende overigens wel dat het uitstapje naar voren geschoven werd waardoor de 
zusters met vertraging niet deel konden nemen aan het uitstapje naar Navy Pier en het  
Millenniumpark.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Zr. Graça. 
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Het was gezellig om met de groep met het openbaar vervoer naar de stad te gaan, de immens 
hoge flatgebouwen op je af te zien komen en te beleven wat de inwoners van Chicago doen 
op een stralende, zonnige dag. De verplaatsing van Navy Pier naar het Milleniumpark met de 
watertaxi gaf de dag een extra tintje. 

 

Vlinder 

Na de openingsviering, de reflectie van Zr. Hermin en de uitleg van het programma door  
Zr. Elisângela nam Zr. Pauline LaMothe de leiding.  
Goede wensen vanuit de verschillende delen en van individuele 
zusters werden voorgelezen. Dat toonde meteen al de 
betrokkenheid en belangstelling van degenen die niet aanwezig 
waren.  
Op verschillende manieren werden de deelnemers vervolgens in 
staat gesteld elkaar beter te leren kennen.  
De bedoeling van de vergadering was om met elkaar te bespreken 
of er mogelijkheden zijn voor nauwere samenwerking tussen de 
vier delen waaruit op termijn een nieuw deel zou kunnen ontstaan.  
 
Zr. Pauline vergeleek het ontwikkelingsproces daarvan met de levenscirkel van een vlinder.  
Het begint met een eitje. Een vrouwelijke vlinder zet veel eitjes af op een bloem/boomblad. 
De eitjes eten zich suf om vervolgens een rups te kunnen worden.  
Die rups staat aan allerlei gevaren bloot. Denk maar eens aan de vogels die graag een rupsje 
verschalken.  

En ook rupsen eten en eten en eten om te kunnen 
groeien om zich uiteindelijk in een cocon te 
spinnen. Daar vindt het laatste deel van de 
transformatie plaats: de rups komt uit zijn 
coconnetje als een prachtige vlinder. Met deze input 
werd de basis gelegd voor de sfeer van geloof, hoop 
en vertrouwen tijdens de gehele bijeenkomst.   

 

Interculturaliteit 

De ICC bestond uit twee seminars; de eerste ging 
over interculturaliteit en de tweede over 
leiderschap. Zr. Mary Tiernan beet de spits af.  
Zij probeerde samen met de deelnemers aan de 
vergadering een antwoord te vinden op de vraag 
wat er moeilijk is aan leven in een internationaal 
gezelschap.  
 
 

Zr. Pauline LaMothe 

Op de foto van links naar rechts:  
Zr. Alice, Zr. Joanita, Zr. Julia en Zr. Amy. 
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Sommige culturele verschillen zijn heel duidelijk zoals een andere taal, andere eetgewoonten 
en andere kleding. Maar er zijn ook veel verschillen die niet zo zichtbaar zijn: namelijk de 
normen en waarden. Het is niet zo moeilijk om je aan te passen aan de zichtbare verschillen, 
het is veel moeilijker een weg te vinden in de verschillen in normen en waarden.  
 
Een voorbeeld dat meteen tot de verbeelding sprak was het verschil tussen direct taalgebruik 
dat in de westers georiënteerde landen gebruikt wordt en indirect taalgebruik dat je veel 
vaker terug ziet in de Aziatische landen.  
Jongeren hebben weer een heel ander taalgebruik dan 
ouderen. Zie daarin maar eens tot elkaar te komen! 
 
Ben je bereid uit je comfortzone te komen om andere 
culturen te ontmoeten? Wat is de cultuur van gewijd 
leven? Hoe beleef je de geloften? Wat behoort tot jouw 
charisma? Wat bezielt ons als congregatie? Het is 
interessant om hierover na te denken als je een 
interculturele eenheid wilt vormen. 
 
Conflicten vormen een ander deel van het leven. Als vertrouwen is beschaamd, is het moeilijk 
om door te gaan. Conflicten ontstaan ook erg gemakkelijk wanneer je elkaars uitingen niet 
begrijpt. Zodra je de ander beter kent, ontstaat er een andere relatie. Het wordt 
gemakkelijker open te zijn naar elkaar en elkaar te respecteren om met elkaar te leven. En je 
ontdekt dat verschillen elkaar verrijken.  
Taal is een belangrijk aspect in een interculturele omgeving. Het kan ons verenigen, maar ook 
scheiden. Ook openheid en respect voor de verschillen zijn nodig om iedereen het gevoel te 
geven thuis te zijn. 
 

Leiderschap 

Voorafgaande aan de vergadering lieten alle deelnemers hun 
gedachten gaan over interculturaliteit en leiderschap. Deze 
gedachten werden gepresenteerd aan elkaar en er waren heel 
wat overeenkomsten.  
Zr. Helen Cahill wist in haar seminar de kracht van leiderschap 
duidelijk te maken. Kracht in de betekenis van energie en 
verantwoordelijkheid, waarbij het gaat over liefde en vrijheid. 
Het gaat er niet om te winnen, het gaat over hoop en plezier 
hebben in wat je doet met elkaar, met je omgeving en met de aarde.  
Er zijn twee modellen om kracht zichtbaar te maken. Het ene model geeft aan dat je dan 
macht hebt over iets of iemand. Macht in de zin van controle hetgeen eigenlijk aangeeft dat 
er geen respect is voor de ander. Het andere model gaat uit van kracht als liefde waarmee de 
macht gedeeld wordt. Je staat open voor verandering, je wil je laten beïnvloeden en je 
acteert er vervolgens naar.  

Zr. Helen Cahill 
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Als macht liefde is, dan wordt 
iedereen betrokken, is er 
samenwerking en vindt er dialoog 
plaats. Samen kom je er wel uit, 
wordt ieders stem gehoord en is 
het geven en nemen. De stap naar 
dienend leiderschap is dan niet zo 
moeilijk te maken. Dien anderen als vriend! De Bijbel geeft hiervoor een mooi 
voorbeeld: de voetwassing. 
 

Door gebruik te maken van ‘macht is 
liefde’ hoef je niet altijd gehoor te 
geven aan de hulpvraag van de ander. 
Als ‘nee’ het antwoord is waarmee je 
het beste voor hebt met de persoon, 
dan is dat goed. Vraag je steeds af wat 
is het beste voor de persoon en voor 
jezelf. 
 
 

In een relatie zie je de rijkdom. Maar niet alles in een cultuur is goed voor 
iedereen. Over de ergernissen moet gepraat worden, zodat het begrepen kan 
worden. Zoek naar de verbinding en je vindt elkaar. 
 

BBQ 

Zr. Mel Ryley had de hele groep uitgenodigd op een 
BBQ bij haar thuis. De zusters die aanwezig waren, 
hadden per land een gerecht voorbereid dat bij 
hun cultuur hoorde. Zo aten we een hotdog uit 
Chicago, vis bereid op Timoreese wijze en met 
gehakt gevulde pepers uit de Filippijnen. De 
Braziliaanse zusters onthaalden ons op ovenverse 
kaasbroodjes en caipirinha, een sterke drank 
gemaakt van suikerriet.  
Een bonte mengeling van smaken en geuren dat de 

diversiteit van de verschillende culturen duidelijk maakte. Het werd een 
gezellige avond, zeker niet in de laatste plaats door de muziek die eveneens 
intercultureel was. 
 

 

Zrs. Kardene, Dalva, Paula, Ângela en Joanita 
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Taal 

De ervaring van de bijeenkomst werden op de laatste dag bij elkaar gelegd om 
te komen tot concrete acties. De vier delen hebben alle vier de wens 
uitgesproken om verdere samenwerking een kans te geven. Het belangrijkste 
om mee te beginnen is de taal. De congregatie heeft jaren geleden al het 
besluit genomen dat Engels de gemeenschappelijke taal is. Dat wordt nu 
geëffectueerd.  

De zusters uit Timor Leste, 
zullen eerst Portugees gaan 
leren, voordat zij met het 
Engels aan de slag gaan.  
Behalve de zusters die het 
Portugees al machtig zijn, 
die zullen aan het Engels 
beginnen. 
 
 
 
 

De oversten van de vier groepen hebben afgesproken om maandelijks contact 
met elkaar te hebben zodat de wetenswaardigheden van de verschillende 
delen collectief worden. 
 
En zo zijn er nog verschillende actiepunten 
geformuleerd die aandacht verdienen.  Er zijn 
‘aanbevelingen’ opgesteld die in november tijdens 
de ICB besproken gaan worden. 
 
Al met al was het een plezierige bijeenkomst met 
veel informatie die in de toekomst goed gebruikt kan worden.  
Het begin is gemaakt: de vlinder heeft eitjes gelegd en is in afwachting van de 
volgende stap in het proces. 
 

Nieuwe communiteit in Brazilië 

De communiteit in Ibó is opgeheven. Vanaf 10 augustus zijn de zusters actief in 
Ibimirim:  
Rua José Vieira S/N.  
Bairro Boa Vista. 
CEP.  56.580-000 
Ibimirim-PE 
Telefoon: + 55 83-98630-8087 
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Na het provinciaal kapittel, zijn er ook zusters verhuisd. In Bayeux wonen  
Zr. Paula, Zr. Ângela en Zr. Kardene. In Cabedelo krijgt Zr. Joanita een nieuwe 
huisgenoot: Zr. Graça.  
Zr. Dalva en Zr. Lusinete zijn begonnen in Ibimirim en tenslotte blijven Zr. Maria 
en Zr. Joérica in Heitel Santiago. 
 

Nieuwe postulanten in Indonesië  

 

Op 15 augustus zijn 16 jonge vrouwen begonnen aan hun postulaat.  
Wij wensen hen een succesvolle periode toe en hopen dat ze zich ontwikkelen 
tot zelfbewuste mensen. 
 

Lief & leed 

Overleden: 

11-07-2019 Zr. Augustinis Kuijlen Tilburg (Nederland) 
03-08-2019 Zr. Maris Stella Smeele Tilburg (Nederland) 
17-08-2019 Zr. Michaël de Bruin Tilburg (Nederland) 
17-08-2019 Zr. Tharcitio Falke  Raalte (Nederland) 
28-08-2019 Zr. Wilma Verbeek  Tilburg (Nederland) 
 

 

Agenda 

Het eerstvolgende werkbezoek vindt plaats van  
17 september tot en met 2 oktober.  
Zr. Hermin en Zr. Elisângela zijn onder andere 
aanwezig bij de professie voor het leven van twee 
zusters in Timor Leste op 24 september.  
 

 

Drie postulanten in Nias. Zes postulanten in Sibolga. Zeven postulanten in NTT. 


