
  

 

Renungan oleh Sr Hermin Bu’ulölö 

Kunjungan DPU tahun ini di Timor Leste dan merupakan suatu kegembiraan 

serta kebahagiaan tersendiri ini merupakan suatu peristiwa khusus untuk 

Komunitas Timor Leste. Dua suster ingin mengikrarkan kaul kekal mereka. 

sebagai anak muda mereka banyak mimpi-mimpi mengabdikan diri seutuhnya 

untuk kongregasi. sekaligus untuk memperkuat komunitas di Timor Leste. 

Persiapan mereka selama kurang lebih 6 enam bulan bebas dari tugas sangat 

membantu mereka untuk merenungkan serta mengambil keputusan secara 

bebas tentang pilihan serta panggilan mereka. Jika mereka berdua berkata 

“Terjadilah Padaku menurut Kehendak-Mu“ kami siap diutus dimana 

kongregasi mengutus kami.   

  

Hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan radikal. 

Cara hidup ini merupakan suatu kemungkinan bagi manusia untuk 

mengembangkan diri dan pribadinya. Hidup membiara mempunyai 

amanatnya sendiri, yaitu menunjukkan dimensi hadirat Allah dalam hidup 

manusia. Karenanya, hidup membiara juga disebut panggilan.  

 

Kadang begitu gampang kita berkata: “Terjadilah padaku menurut 

kehendakMu” tidak selamanya kehendak Tuhan itu bisa dimengerti dengan 

baik. Membandingkan sikap Maria dalam menjalani kehendak Tuhan dengan 

sikap kita sehari-hari, kerap tidak sebanding. Sungguh sangat sulit untuk bisa 

menjalani kehendak Tuhan dengan sederhana.Tetapi proses ini akan terwujud 

jika setiap anggota saling mendengarkan, terbuka, mampu menerima dirinya, 

mau meninggalkan manusia lamanya, saling membangun dan saling 

menghargai tiap pribadi. Sikap ini harus dipertahankan terus menerus. 

Dengan demikian hidup persaudaraan dalam cinta kasih dengan sendirinya 

akan terwujud, semoga!  
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Kunjungan kerja ke Timor Leste 

Pada akhir September 2019, Dewan Pimpinan Umum mengunjungi para suster 

di Timor Leste untuk kedua kalinya tahun ini. Dalam rangka kunjungan ini  

Sr Hermin sebagai kontak person Timor Leste didampingi oleh Sr Elisângela. 

Seperti biasa, kedatangan dua suster ini di Dili disambut hangat sekali.  

Di tengah-tengah berbagai kesibukan di sana mereka tiba untuk turut hadir 

pada perayaan pengikraran kaul kekal oleh Sr Natalia de Deus Maia dan 

Sr Esmenia da Silva. Merupakan 

pertama kali ada suster di sana 

yang mengikrarkan kaul kekal, 

sejak Timor Leste menjadi bagian 

mandiri di bawah tanggung jawab 

Dewan Pimpinan Umum.  

Pesta ini berlangsung sangat 

meriah dan sangat dinikmati 

semua yang hadir. 

 

Pada setiap kunjungan kerja 

terdapat pembicaraan intensif 

bersama para suster mengenai 

suka dan duka komunitas mereka. 

Timor Leste merupakan bagian 

kongregasi yang masih sangat 

muda. Sekarang ada enam suster di sana yang berkaul kekal. Di samping itu 

ada kelompok suster yunior, novis dan postulan. Mereka mencita-citakan 

beberapa rencana yang penting bagi pengembangan Timor Leste lebih lanjut. 

Namun hal yang penting sebelum rencana tersebut dapat direalisasikan ialah 

pelatihan yang perlu diambil kelompok suster-suster muda tersebut 

sebagaimana diperlukan bagi pelaksanaannya. Dalam hal ini yang penting 

bukan hanya pendidikan dan pelatihan untuk tujuan profesi, tetapi juga 

bahasa. Portugis adalah bahasa nasional dan digunakan dalam pendidikan 

tinggi sebagai bahasa pengantar. Bagi suster di Timor Leste, untuk siap 

menghadapi keadaan yang berubah pada tahun-tahun mendatang menjadi 

tantangan tersendiri. Namun sebagai hal yang mendukung, suster-suster ini 

semua berusia muda dan siap menggalang kekuatan serta berupaya dengan 

semangat besar dan jerih payah membangun masa depan mereka.  

 

Kunjungan oleh suster-suster Belanda 

Generalat sudah sejak lama didirikan di Hinthamerstraat ’s-Hertogenbosch.  

Meskipun demikian masih ada beberapa suster Belanda yang belum pernah 

berkunjung ke Generalat.  
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Mengenai keadaan ini sudah waktunya membawa 

perubahan. Sr Dorine mengundang suster untuk 

berkunjung pada hari Kamis dalam empat pekan 

berturut-turut. Pagi hari pada tamu disediakan 

minuman kopi dan makanan ringan yang sedap.  

 

 

Sr Anna Grent datang berkunjung pada 

salah satu pertemuan ini. Beliau banyak 

menceritakan kehidupan dalam pelayanan 

aktif kepada narapidana. Rehat kopi 

berlangsung dengan minat dan semangat 

besar. Sr Anna membawa malaikat penjaga 

bagi kami semua, sebagai hasil karya dari 

narapidana yang masih mendapatkan 

kontak darinya.  

Malaikat itu menjadi hadiah khusus 

sebagai kenangan kunjungan 

khusus. 

Setelah rehat kopi para suster 

diantar melakukan tur seluruh 

gedung dan mereka melihat 

apartemen anggota Dewan 

Pimpinan Umum serta ruang 

kantor staf.  

Dalam ruang rapat besar disediakan 

buku-buku tua yang memuat 

pendaftaran seluruh suster yang pernah 

bergabung dengan kongregasi.  Dengan 

demikian mereka mendapatkan 

kesempatan mencari nama sendiri di 

dalam buku-buku tersebut.  

Setelah tur tersebut, disediakan makan 

siang dan suster-suster ini mendapatkan 

kesempatan mengobrol dengan santai.  

 

Transportasinya disediakan oleh provinsi Belanda. Suster-suster tersebut pada 

jam 15:00 diantar kembali ke Tilburg. 

Karena masih ada lebih banyak suster yang berminat melakukan kunjungan 

seperti ini, maka akan diadakan lebih banyak pertemuan pada musim semi 

depan.  
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Pengikraran kaul kekal di Indonesia 

Selain di Timor Leste, juga ada dua suster di 

Indonesia yang mengikrarkan kaul kekal, yaitu  

Sr Averlin Lahagu dan Sr Anselma Tafanao.  

Pengikraran ini berlangsung pada hari yang sama 

dengan Timor Leste pada 23 September. Bahkan 

pada hari itu dirayakan lebih ramai lagi di 

Indonesia karena suster-suster yang merayakan 

yubileum juga mendapatkan penghormatan 

khusus. Di samping itu suster-suster muda 

memperbaharui kaul mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICB 2019 

Ketika Anda mendapatkan Briefing ini, pertemuan ICB barangkali sudah 

dimulai. ICB akan berlangsung mulai tanggal 10 hingga 12 November dan 

disusul dengan Rapat Keuangan pada tanggal 13 November. Sebagaimana 

sedia kala, pertemuan diadakan di ZIN (Vught, Belanda). 

Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh pimpinan provinsi dan koordinator baik 

pasca-provinsi maupun pra-provinsi serta suster sebagai peserta kedua dari 

bagian kongregasi masing-masing. Kami akan membahas perkembangan tahun 

silam dan ada beberapa topik yang akan dibicarakan lebih mendetail. Salah 

satu topik tersebut adalah ICC yang telah berlangsung pada pertengahan 

tahun ini.  Anda akan mendapatkan laporan singkat mengenai pertemuan ICB 

ini dalam edisi Briefing yang akan datang.   

Perhatian: alamat email kami adalah: generalate@sistersofcharity.nl 
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Kabar gembira  

Meninggal 

6 November Sr Andrée Verheijden   Tilburg (Belanda) 

 

Pada bulan-bulan akhir tahun ini masih ada banyak yubileum yang akan kita 

rayakan.  

Belgia 

29 Oktober  Sr Yvonne Sas    yubileum 65 tahun biara  

 

Inggris/Irlandia 

1 November Sr Catharine Flynn     yubileum 70 tahun biara  

 

Belanda 

30 Oktober    Sr Gerdina Tromp    yubileum 75 tahun biara 

 Sr Adriana de Beer   yubileum 75 tahun biara  

1 November  Sr Paulus de Bruijn       yubileum 70 tahun biara 

  Sr Theresia Eliesen   yubileum 70 tahun biara 

29 Oktober  Sr Jeanne Snijders     yubileum 65 tahun biara 

 Sr Huberto Kuijpers      yubileum 65 tahun biara 

 Sr Els van Etten    yubileum 65 tahun biara 

 Sr Lidwine Egelmeers      yubileum 65 tahun biara 

8 November  Sr Marie-Lioba van Wingerden  yubileum 60 tahun biara 

  Sr Mel Heuver    yubileum 60 tahun biara 

8 Desember  Sr Mariana Situngkir     yubileum 50 tahun biara 

 

Pada 14 November Sr Balthazarina Buis akan merayakan 

ulang tahun ke-100 bersama suster-suster di Tilburg. 

 

 

Indonesia 

24 Desember   Sr Carola Wau     yubileum 12½ tahun biara 

  Sr Fernanda Sinaga           yubileum 12½ tahun biara 

    Sr Grace Sitanggang            yubileum 12½ tahun biara 

    Sr Irmina Wau       yubileum 12½ tahun biara 

 

* * *  


