
  

 

Renungan oleh Sr Dorine Drost 

Terang kepada dunia 

Musim Advent sudah mulai lagi dan sebentar lagi kita merayakan Natal. Terlepas di 

mana tempat tinggal Anda di dunia ini, Natal di mana saja menjadi perayaan terang, 

yaitu dengan lilin, lampu dekat adegan keluarga kudus, lampu kecil pada pohon 

Natal, lampu di luar rumah dan jalan yang dihiasi lampu.... 

Natal adalah saatnya kita merayakan kedatangan Yesus. Dia datang sebagai terang 

kepada dunia, ‘sebagai sinar yang cemerlang dari kemuliaan Tuhan, Terang dari 

Cahaya-Nya’ (credo). Cara terbaik merayakannya dengan menggunakan banyak 

cahaya! 

 

Bagi kita, Yesus merupakan pencerminan Terang Allah Bapa. Keseluruhan hidup-

Nya adalah pencerminan terang-Nya. Selain itu Dia mengundang kita memasuki 

terang tersebut. Dan dengan memasuki cahaya-Nya, maka cahaya-Nya bersinar 

melalui kita seperti yang sangat indah diungkapkan oleh Dag Hammarskjöld: 

 

Anda tidak lebih dari terang dalam aliran bersinar. 

Anda dapat menerima dan memberi serta memegang - 

Sama seperti lensa menerima terang dan memberikan serta memegangnya, 

itu saja.  

 

Kadangkala kita sungguh merindukan akan terang di 

dalam dunia gelap yang penuh ketidakadilan dan 

penipuan serta perang dan ketidaksetaraan. 

Meskipun demikian, pengharapan tetap ada: 

terdapat terang yang tampak kepada kita. Apakah 

kita siap mengijinkan cahaya itu memasuki diri kita 

seperti lensa yang menangkap segala jenis cahaya 

dengan mengonsentrasikannya sehingga dijadikan 

kekuatan besar? Apakah kita ingin berusaha 

mencerminkan terang ilahi ini, dan menjadi cahaya 

kecil bagi semua yang tertindas atau mengalami 

persekusi, yang diabaikan dan hidup terpinggir dari 

masyarakat? Apakah kita menjadi pembawa terang 

pada tahun yang baru ini? Tidak dituntut karya besar 

dan agung dari kita, karena bahkan cahaya yang 

sangat kecil pun dapat membawa perubahan besar 

pada keadaan gelap gulita. 
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Dewan Pimpinan Umum tahun depan akan menyelenggarakan ICC yang bertujuan 

merenungkan perutusan dan karya cintakasih. Monseigneur Zwijsen merasa prihatin 

khususnya mengenai nasib anak-anak miskin. Mari kita merenungkan sebagai 

peringatan akan beliau tentang siapa di sekitar yang menjadi ‘anak-anak miskin’ 

zaman kini.  

Apakah kita mampu menyalurkan sebagian terang kepada mereka, dari terang yang 

sudah kita terima sendiri? Bisa saja terang itu membawa perubahan! 

 

Kepada seluruh suster saya ucapkan Selamat Natal yang disertai banyak terang, dan 

mari kita meneruskan lagi terang tersebut satu kepada yang lain.  

 

ICB 2019 

Sekali lagi pertemuan tahunan ICB berlangsung sampai selesai. Semua suster 

peserta sudah pulang dan kembali ke tugas rutin sehari-hari. Menjadi pertemuan 

penuh makna yang tidak dapat kami lupa begitu saja.  

 

Pertemuan dimulai hari minggu tanggal 10 November dengan perayaan Ekaristi di 

kapela ZIN. Sr Hermin kemudian ucapkan selamat datang kepada semua, terutama 

mereka yang datang untuk pertama kalinya, yaitu Sr Marie-Jeanne Teuwen dari 

Belgia, Sr Joanita Freitas dari Brasil 

dan ibu Helen Cross bersama Sr Nora 

Hayes yang mewakili para suster 

Inggris/Irlandia.  

Sr Paula Frassinetti de Azevedo 

Soares hadir untuk pertama kali 

dengan memegang peran baru 

sebagai pimpinan provinsi Brasil.  

Sr Hermin pada sambutan 

pembukaannya menekankan masa 

depan, khususnya masa depan yang 

milik bersama. Cahaya dan kegelapan 

silih berganti dalam siklus hidup. 

Kedua-duanya harus bisa 

dimanfaatkan untuk mengembangkan 

pengharapan dan kesatuan. Meskipun 

yang ada sekarang dapat tampak 

buram, kita memang bekerjasama 

menuju masa depan penuh cahaya 

baik bagi bagian kongregasi yang 

menuju penamatan maupun bagian 

yang berkembang.  
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Di setiap pertemuan ICB kita melihat balik pada tahun sebelumnya berdasarkan 

informasi laporan tahunan. Dewan Pimpinan Umum menceritakan pengalaman 

mereka sendiri. Baik pasca maupun pra-provinsi diberi kesempatan menjabarkan isi 

laporan tahunan. Diadakan diskusi mendetail mengenai peristiwa penting seperti 

dalam hal ini ICC di Chicago. Dengan demikian, semua peserta memperoleh 

informasi tentang naik-turunnya bagian kongregasi masing-masing.  

 

ICC 2019 

Empat negara, yaitu Amerika Serikat, Brasil, Filipina dan Timor Leste bertemu pada 

bulan Agustus untuk saling mengenal dan membahas hubungan antarbudaya serta 

kepemimpinan dengan tujuan menilai peluang kerjasama. Di pertemuan tersebut 

telah diambil langkah awal menuju arah yang tepat, namun masa depan menuntut 

lebih banyak lagi. Sr Elisângela menjelaskan kepada kami melalui presentasi 

PowerPoint tentang berbagai topik yang telah dibicarakan. Pada pertemuan di 

Chicago terdapat sejumlah rekomendasi yang disusun. Salah satu rekomendasi 

tersebut supaya para suster diberi kesempatan belajar bahasa Inggris, yang 

merupakan bahasa bersama. Hal ini penting tidak hanya bagi empat bagian 

kongregasi yang kecil saja, namun juga bagi suster-suster di Indonesia. Dengan 

jumlah suster yang semakin berkurang, maka kebutuhan akan kerjasama dan 

pengertian satu akan yang lain juga bertambah besar. Rekomendasi yang lain 

menyatakan sebaiknya diadakan kontak bulanan antara pimpinan keempat bagian 

ini untuk saling berbagi pengalaman dan memberi peluang mengeratkan hubungan 

saling kenal. Keinginan penting ketiga yang dikemukakan di Chicago adalah 

penyelenggaraan pusat belajar di kota angin supaya suster-suster dapat belajar 

bahasa Inggris dan mengikuti berbagai kursus spiritualitas. Pada prinsipnya 

sebaiknya kesempatan terbuka bagi seluruh suster dalam kongregasi untuk 

mengikuti kegiatan ini. Secara keseluruhan dihasilkan delapan rekomendasi, masing-

masing dibahas secara mendetail sampai tercapai beberapa kesepakatan.  

Misalnya, telah disepakati bahwa: 

• sangat penting agar terdapat suatu bahasa yang digunakan bersama. 

Suster-suster akan diberi kesempatan belajar bahasa Inggris. 

• Sebuah rumah belajar sebaiknya didirikan di Chicago agar dapat digunakan 

untuk penyelenggaraan berbagai kursus tentang spiritualitas kongregasi 

dan bahasa Inggris. Usulan terdengar seperti hal yang baik, tapi bagaimana 

kelayakannya? Atau dapatkah rencana belajar tersebut diselenggarakan 

misalnya di Filipina?  

• Suster-suster dari berbagai negara dapat lebih sering diutus ke negara-

negara lain. Mereka bisa pergi dengan tujuan belajar bahasa, namun juga 

untuk melakukan karya pelayanan. Apabila hal itu yang dilakukan, maka 

memerlukan persiapan yang sangat matang.  

• Keempat negara yang ikut pada ICC di Chicago sekarang mengadakan 

chatting berkelompok yang menjembatani jarak yang jauh dan 

memungkinkan kontak teratur serta bahkan pertemuan.  
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• Untuk melaksanakan rencana sebagai mestinya diperlukan dana. Komite 

pengorganisasian akan menyusun anggaran untuk diajukan ke Dewan 

Pimpinan Umum.  

Rekomendasi-rekomendasi ini telah disusun dalam kerangka waktu dengan harapan 

pada kapitel umum tahun 2023 dapat terlihat lebih jelas apa yang dapat dilakukan 

oleh keempat negara peserta sebagai kelanjutan kerjasama ini. Komite 

pengorganisasian terdiri dari Sr Elisângela Ferreira Belo, Sr Josephine Corpuz dan 

Sr Mel Ryley dan bertugas mewujudkan rencana tersebut. Mereka secara teratur 

akan mendiskusikan kemajuan yang tercapai dengan Dewan Pimpinan Umum. Di 

samping itu, rencana ini akan dibahas pada pertemuan ICB. 

ICC 2020 

Program pada agenda tahun 2020 termasuk penyelenggaraan ICC tentang misi dan 

spiritualitas. Sudah lama dulu, Mgr Zwijsen melakukan pencarian akan tiga wanita 

yang ingin mengabdikan diri dalam pelayanan kepada kaum miskin di Tilburg, 

Belanda, guna menunjukkan belas kasih. Prakarsa itu selanjutnya bermuara pada 

pembentukan Kongregasi kita. Sejak itu terjadi banyak perubahan. Yang tidak 

berubah adalah kehadiran wanita terus-menerus, yang di tengah-tengah masyarakat 

juga mengetahui panggilan berkaryanya. Apakah situasinya masa kini? 

Visi antropologisnya telah mengalami perubahan, demikian pula misinya. Bagaimana 

pandangan kita akan Tuhan sekarang? Apa yang diperlukan masyarakat, dan apakah 

kita dapat menawarkannya? 
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Hal itu boleh dikatakan 

merupakan inti dari ICC 

yang akan datang. Telah 

disepakati agar 

mengadakan pertemuan 

ini di Belanda sebagai 

tempat asal kongregasi. 

 

Perziarahan Vinsensius  

Tahun lalu tidak diadakan 

perziarahan Vinsensius, 

namun pada tahun 2020 

ada sebuah perziarahan 

yang direncanakan untuk 

awal bulan Juli. Yang akan diundang mengikuti perziarahan Vinsensius adalah suster-

suster yang berkaul kekal pada 2019 dan yang akan berkaul kekal pada 2020. Dewan 

Pimpinan Umum mempunyai rencana mengorganisir perziarahan tahun 2021 bagi 

suster-suster medior yang belum pernah ke Belanda.  

 

 

 

Sr Dorine Drost mengundurkan diri dari Dewan Pimpinan Umum  

Sr Dorine pada ICB meminta waktu untuk 

menyampaikan pengumuman mengenai masalah 

pribadi. Dijelaskannya, karena kondisi kesehatan 

maka harus pertimbangkan lagi kegiatannya pada 

Dewan Pimpinan Umum. Sr Dorine berkeinginan 

mengambil keputusan atas dasar yang kuat dan 

telah membicarakan hal ini dengan dokter dan 

sesama suster pada Dewan Pimpinan Umum. 

Karena Sr Dorine juga dipilih oleh anggota kapitel, 

maka juga ingin mendengar nasihat anggota ICB. 

Nasihat ini akhirnya menghasilkan keputusan 

bahwa Sr Dorine mengundurkan diri dari Dewan 

Pimpinan Umum mulai tanggal 1 Januari 2020. 

Para anggota ICB memahami dan menghargai 

keputusan tersebut, namun menyayangkan bahwa 

mereka harus meneruskan tugas DPU tanpa kehadiran Sr Dorine.  

Sementara Sr Dorine akan pindah ke sebuah apartemen di Tilburg yang saat ini 

masih direnovasi dan akan menempatinya dalam waktu dekat.  

Nanti, alamatnya yang baru adalah Kloosterstraat 20 05, 5038 VP Tilburg, Belanda. 
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Pengunduran diri Sr Dorine pada saat itu memerlukan konsultasi antara para 

anggota ICB mengenai penggantinya, sebagaimana diatur dalam Statuta Umum. 

Ronde konsultasi ventama yang diadakan menghasilkan beberapa usulan. Terasa 

penting bahwa para anggota ICB menyatakan kepercayaannya pada Dewan 

Pimpinan Umum untuk dapat mengambil keputusan akhir mengenai pengganti 

tersebut.  

 

Sr Sofiani Warasi mengganti Sr Dorine  

Setelah kurang-lebih satu minggu, dengan 

diadakan banyak pembicaraan intern mengenai 

siapa yang mengganti Sr Dorine, telah 

diputuskan untuk meminta kesediaan Sr Sofiani 

untuk bergabung pada Dewan Pimpinan Umum. 

Tentu saja menjadi permintaan yang 

mengejutkan, namun Sr Sofiani menenimenya.  

Sr Sofiani Warasi berasal dari Indonesia. Untuk 

sementara masih sebagai kepala sekolah 

menengah di Gunung Sitoli dan dengan demikian 

terlibat pada ujian para siswa sekolah tersebut. 

Sr Sofiani ingin menyelesaikan tugas di sekolah 

tersebut terlebih dahulu, dan selanjutnya pergi 

ke Belanda untuk sesegera mungkin memulai 

tugasnya di Dewan Pimpinan Umum.  

 

Tutup liburan 

Generalat akan tutup mulai 23 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020.  

 

Suka  

Selama periode ini tidak ada suster yang meninggal.  

Namun ada empat suster di Indonesia yang akan merayakan yubelium 12,5 tahun 

biara pada 24 Desember mendatang, yaitu:  

Sr Carola Wau 

Sr Fernanda Sinaga 

Sr Grace Sitanggang 

Sr Irmina Wau 

 

 

Kepada semua suster, kami ucapkan  

Selamat Natal dan Tahun Baru 2020 


