
  

 

Reflectie door Zr. Dorine Drost 

Een licht voor de wereld 

De advent is weer begonnen: we zijn op weg naar Kerstmis. Waar ter wereld 

je ook woont, Kerstmis is overal een feest van licht: kaarsen, lichtjes bij de 

kerststal, lichtjes in de kerstboom, lichtjes buiten ons huis, met lichtjes 

versierde straten…. 

We vieren met Kerstmis dat Jezus is gekomen. Hij is gekomen als het licht van 

de wereld, ‘als glans van de Vader, Licht van Zijn Licht’ (credo). Hoe kunnen 

we dat beter vieren dan met veel licht! 

 

Jezus weerspiegelt voor ons het Licht van de Vader. Heel zijn leven is een 

weerkaatsing van Zijn licht. En Hij nodigt ook ons uit in dit licht. En als wij 

gaan in Zijn licht dan straalt zijn licht door ons heen, zoals Dag Hammarskjöld 

het zo mooi zegt: 

 

Je bent niets dan licht in de lichtstroom. 

Je kunt ontvangen en geven en bezitten – 

zoals de lens het licht ontvangt, geeft en bezit, meer niet. 

 

We kunnen soms zo verlangen naar licht in een 

donkere wereld vol onrecht en bedrog, oorlog en 

ongelijkheid. Maar er is hoop: een licht is ons 

verschenen. Zijn wij bereid om dat licht in ons 

binnen te laten dringen zoals de lens alle licht 

opvangt en het concentreert zodat het een sterke 

kracht wordt? Willen wij proberen dit goddelijke 

licht te weerkaatsen, een lichtje worden voor 

allen die onderdrukt worden of vervolgd, niet 

gezien worden, leven in de marges? Worden wij 

in dit nieuwe jaar lichtdragers? Er worden geen 

grootse en geweldige dingen van ons verwacht, 

want zelfs een heel klein lichtje kan in het 

pikdonker al een wereld van verschil maken! 
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Dit komende jaar organiseert het generaal bestuur een ICC om ons te bezinnen 

op ons apostolaat/onze liefdewerken. Monseigneur Zwijsen was vooral 

bekommerd om het lot van de arme kinderen. Laten we in herinnering aan 

hem nadenken over wie in onze directe omgeving die ‘arme kinderen’ van nu 

zijn. 

Kunnen we iets van het licht dat wij zelf ontvangen, doorgeven aan hen? Het 

kan een verschil maken! 

 

Ik wens u allen kerstdagen met veel licht en laten we dat licht aan elkaar 

doorgeven. 

 

ICB 2019 

De jaarlijkse ICB vergadering zit er weer op. Alle zusters zijn weer thuis en het 

dagelijkse leven herneemt zijn gang. Het was een opmerkelijke bijeenkomst, 

eentje die we niet zo gemakkelijk vergeten.  

 

De vergadering begon op zondag 10 november met een eucharistieviering in 

de kapel in ZIN. Vervolgens heette Zr. Hermin iedereen welkom en met name 

de mensen die er voor de eerste keer bij waren: Zr. Marie-Jeanne Teuwen uit 

België, Zr. Joanita Freitas uit Brazilië en 

Mevr. Helen Cross die naast Zr. Nora 

Hayes de zusters uit Engeland/Ierland 

vertegenwoordigde. 

Zr. Paula Frassinetti de Azevedo Soares 

was voor de eerste maal aanwezig in 

haar nieuwe functie als provinciale 

overste van Brazilië.  

Zr. Hermin legde in haar 

openingswoord de nadruk op de 

toekomst, een gezamenlijke toekomst. 

In de cyclus van het leven wisselen licht 

en donker zich af. Beiden heb je nodig 

om hoop en eenheid uit te putten. 

Want ook al ziet het heden er misschien 

somber uit, we werken gezamenlijk aan 

een zonnige toekomst voor zowel de 

delen in voltooiing als de delen die in 

opbouw zijn. 
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Iedere ICB-vergadering wordt aan de hand van een jaarverslag terug gekeken 

op het afgelopen jaar. Het generaal bestuur vertelt over de eigen ervaringen. 

(Post-pre)provincies krijgen de gelegenheid om een toelichting te geven op 

wat er geschreven staat in het jaarverslag. Belangrijke gebeurtenissen, zoals 

deze keer de ICC in Chicago, worden uitgebreid besproken. Op deze manier is 

iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen van ieder deel van de 

congregatie. 

 

ICC 2019 

In augustus kwamen vier landen bij elkaar, USA, Brazilië, de Filippijnen en 

Timor Leste, om kennis te maken met elkaar en te praten over 

interculturaliteit en leiderschap als toets voor een mogelijke samenwerking. 

Tijdens die bijeenkomst is een stapje gezet in de goede richting, maar de 

toekomst vraagt om meer. Zr. Elisângela vertelde aan de hand van een 

powerpoint presentatie wat er besproken was. Tijdens de bijeenkomst in 

Chicago werd een aantal aanbevelingen gedaan. Een van de aanbevelingen 

was om de zusters in de gelegenheid te stellen om een gemeenschappelijke 

taal te leren, het Engels. Dit is niet alleen belangrijk voor de vier kleine delen, 

maar ook voor de zusters in Indonesië. Naarmate het aantal zusters kleiner 

wordt, wordt de noodzaak om samen te werken en elkaar te verstaan groter. 

Een andere aanbeveling was dat er maandelijks contact wenselijk is tussen de 

oversten van deze vier delen om ervaringen uit te wisselen en elkaar beter te 

leren kennen. Een derde belangrijke wens die in Chicago geuit werd, is de 

wens om een studiecentrum op te zetten in Chicago waar zusters de Engelse 

taal kunnen leren en waar cursussen over spiritualiteit plaatsvinden. In 

principe zouden alle zusters van de congregatie hieraan deel kunnen nemen. 

Er waren acht aanbevelingen. Iedere aanbeveling werd onder de loep 

genomen en er werden afspraken over gemaakt. Zo is afgesproken dat: 

• Het heel belangrijk is om een gemeenschappelijke taal te hebben. Zusters 

worden in de gelegenheid gesteld om de Engelse taal te leren. 

• Het idee om in Chicago een studiehuis op te zetten waar cursussen 

georganiseerd worden over onze spiritualiteit en de Engelse taal. Dit 

klinkt goed. Maar is dat haalbaar? Zou dat ook in de Filippijnen kunnen? 

• Zusters uit de verschillende landen zouden vaker naar andere landen 

uitgezonden kunnen worden. Dat kan op basis van het leren van een taal, 

maar ook op basis van werkzaamheden. Een hele goede voorbereiding is 

dan wel een vereiste. 

• De vier deelnemende landen aan de ICC in Chicago hebben een chat-

groep. Dit overbrugt afstanden waardoor er regelmatig contact 

plaatsvindt en er zelfs vergaderingen gehouden worden. 
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• Om de plannen goed uit te kunnen voeren, is geld nodig. Het 

organiserend comité zal een begroting opstellen en deze voorleggen aan 

het generaal bestuur. 

De aanbevelingen zijn in een tijdlijn geplaatst waardoor tegen de tijd van het 

generaal kapittel in 2023 duidelijker zou kunnen zijn hoe de vier deelnemende 

delen verder gaan. Het organiserend comité, Zr. Elisângela Ferreira Belo, 

Zr. Josephine Corpuz en Zr. Mel Ryley, zal hiermee verder gaan. Regelmatig zal 

de voortgang besproken worden met het generaal bestuur. Ook tijdens de ICB 

vergaderingen wordt hierop terug gekomen. 

ICC 2020 

Voor 2020 staat een ICC over missie en spiritualiteit op het programma. Lang 

geleden ging Mgr. Zwijsen op zoek naar drie vrouwen die in Tilburg iets voor 

de armen wilden gaan doen, barmhartigheid zichtbaar maken. Dat initiatief is 

uitgegroeid tot onze Congregatie. In de tijd hebben zich vele veranderingen 

voorgedaan. Wat bleef was dat er steeds vrouwen zijn geweest die midden in 

de samenleving wisten waartoe ze geroepen waren. Hoe is dat nu?  

De antropologische visie is veranderd, de zending ook. Hoe kijken we nu tegen 

God aan? Wat heeft de samenleving nodig en kunnen wij dat bieden? 
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Dat is zo’n beetje de 

kern van de komende 

ICC. Afgesproken is dat 

deze bijeenkomst in 

Nederland zal 

plaatsvinden, als plaats 

van de oorsprong. 

 

Vincentiaanse 

pelgrimstocht 

Afgelopen jaar was er 

géén pelgrimstocht en 

voor 2020 staat deze 

gepland in het begin van juli. Zusters die in 2019 geprofest zijn of die in 2020 

geprofest zullen gaan worden, krijgen de uitnodiging om deel te nemen aan de 

Vincentiustocht. De tocht wordt volledig door onze Congregatie 

georganiseerd. Gelukkig krijgen we daarbij wel hulp van de fraters. 

Het generaal bestuur is voornemens om in 2021 een pelgrimstocht te 

organiseren voor medior zusters die nog nooit in Nederland zijn geweest. 

 

 

Zr. Dorine Drost treedt uit het generaal bestuur 

Zr. Dorine vroeg tijdens de ICB tijd om een persoonlijke mededeling te doen. 

Zij maakte kenbaar dat haar gezondheid aanleiding 

was om na te denken over haar werkzaamheden in 

het generaal bestuur. Ze wilde graag een gefundeerd 

besluit nemen en had al gesproken met artsen en de 

zusters in het generaal bestuur. Omdat ze gekozen is 

door de kapittelleden, vond ze het prettig als de ICB 

leden ook hun stem zouden laten horen. Uiteindelijk 

heeft dit geleid tot het besluit dat Zr. Dorine zich 

met ingang van 31 december 2019 terugtrekt uit het 

generaal bestuur. De ICB-leden begrijpen en 

respecteren het besluit, maar vinden het jammer 

Zr. Dorine te moeten missen. 

Inmiddels heeft Zr. Dorine een appartement in Tilburg dat opgeknapt wordt en 

waar ze binnenkort naartoe verhuist.  

Haar nieuwe adres wordt Kloosterstraat 20 05, 5038 VP Tilburg. 
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Het vertrek van Zr. Dorine was aanleiding om de ICB-leden te consulteren over 

de opvolging, zoals dat ook beschreven staat in de Constituties. De 

consultatieronde resulteerde in enkele adviezen. Belangrijk was het 

vertrouwen dat de ICB-leden uitspraken naar het generaal bestuur om 

uiteindelijk tot de juiste keuze voor de opvolgster te komen.  

 

Zr. Sofiani Warasi volgt Zr. Dorine op 

Nadat er intern veel gesproken werd over 

de opvolging van Zr. Dorine, werd na 

ongeveer een week Zr. Sofiani gevraagd om 

deel uit te maken van het generaal bestuur. 

Dat verzoek overviel haar uiteraard, maar 

Zr. Sofiani zei ‘ja’. 

Zr. Sofiani Warasi komt uit Indonesië. 

Momenteel is ze hoofd van een high school 

in Gunung Sitoli en in die hoedanigheid is 

ze betrokken bij de examens van de 

leerlingen. Ze wil haar werk graag afmaken 

en daarna zo snel mogelijk naar Nederland 

te komen om haar taak op te nemen in het 

generaal bestuur. 

 

Gesloten 

Het generalaat is gesloten van 23 december tot en met 3 januari. 

 

Lief (en leed) 

In deze periode zijn er geen zusters overleden. Wel zijn er vier zusters in 

Indonesië die op 24 december hun 12,5 jarig kloosterjubileum vieren:  

Zr. Carola Wau 

Zr. Fernanda Sinaga 

Zr. Grace Sitanggang 

Zr. Irmina Wau 

 

 

We wensen u fijne kerstdagen 

en een gelukkig 2020 


