
  

 

Overdenking door Zr. Hermin Bu’ulölö 

Het recente bezoek van het generaal bestuur aan Timor Leste, een vreugde  

en geluk op zich, was een belangrijk evenement voor de gemeenschap in 

Timor Leste. Twee zusters legden hun geloften voor het leven af.  

Als jonge vrouwen droomden ze ervan om zich volledig aan de gemeenschap 

te wijden en de groep in Timor Leste te versterken. De voorbereiding duurde 

ongeveer zes maanden en hielp hen na te denken en in vrijheid beslissingen 

te nemen over hun keuze en roeping. In die tijd waren ze vrijgesteld van 

andere taken.  

Aan het einde van die periode wisten ze beiden: "Laat het mij zijn, volgens  

Uw wil". Dit weerspiegelt onze bereidheid om te gaan waar de gemeenschap 

ons heen mag sturen. 

 

Een gewijd leven leiden vereist een volledige en fundamentele overgave van 

jezelf. Deze manier van leven is biedt mensen de mogelijkheid om te groeien 

en hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Het gewijde leven heeft zijn eigen 

missie, om de dimensie van Gods aanwezigheid in het leven van mensen weer 

te geven. Daarom wordt gewijd leven een roeping genoemd. 

 

Het lijkt zo gemakkelijk om te zeggen: "Laat mij het zijn, volgens Uw wil".  

Dat wil niet zeggen, dat Gods wil altijd goed begrepen wordt.  

Als we de houding van Maria in het uitvoeren van Gods wil gaan vergelijken 

met die van ons in het dagelijks leven, schiet die vaak tekort.  

Het is inderdaad heel moeilijk om gewoon Gods wil te kunnen doen.  

Dit proces zal plaatsvinden als we naar anderen luisteren, open zijn, onszelf 

kunnen accepteren, bereid zijn oude gewoonten achter te laten, nieuwe op te 

bouwen en elk individu te respecteren.  

Deze houding zouden we vol moeten houden. Zo zal een leven van 

zusterschap in liefde uit zichzelf ontstaan - laat dat onze hoop zijn! 
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Werkbezoek Timor Leste 

Voor de tweede maal in 2019, bezocht het generaal bestuur eind september 

de zusters in Timor Leste.  

Zr. Elisângela vergezelde Zr. Hermin die contactpersoon van Timor Leste is. 

Zoals gebruikelijk werden beide zusters allerhartelijkst ontvangen in Dili.  

Het was er ook druk, want er was een feest te vieren: de professie voor het 

leven van Zr. Natalia de Deus 

Maia en Zr. Esmenia da Silva.  

Het was de eerste keer dat er 

zusters geprofest werden sinds 

Timor Leste een zelfstandige 

eenheid is onder 

verantwoordelijkheid van het 

generaal bestuur. Het werd een 

mooi feest waar iedereen erg van 

heeft genoten. 

 

Tijdens ieder werkbezoek wordt 

uitvoerig met de zusters 

gesproken over het wel en wee 

van de gemeenschap.  

Timor Leste is een nog erg jong 

deel van de congregatie.  

Er zijn nu zes zusters met de professie voor het leven. Daarnaast is een groep 

junioren, novicen en postulanten. Er zijn allerlei plannen die van belang zijn 

voor de verdere ontwikkeling van Timor Leste. Voordat die plannen 

verwezenlijkt kunnen worden is het belangrijk dat de groep jonge zusters de 

opleiding gaan volgen die nodig is om plannen concreet te kunnen maken. Niet 

alleen beroepsopleidingen zijn belangrijk, ook taal speelt een rol. De landstaal 

is Portugees en ook de beroepsopleidingen worden in die taal gedoceerd. Het 

is een hele uitdaging voor de zusters in Timor Leste om de komende jaren 

toekomst-proof te worden. Gelukkig zijn het allemaal jonge zusters die graag 

de handen uit de mouwen steken en enthousiast bezig zijn aan het opbouwen 

van de eigen toekomst. 

 

Bezoek Nederlandse zusters 

Het generalaat is al jaren gevestigd aan de Hinthamerstraat in  

’s-Hertogenbosch. Toch waren er nog Nederlandse zusters die het generalaat 

nog nooit bezocht hadden. Daar moest verandering in komen.  
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Zr. Dorine nodigde vier weken achter elkaar op 

donderdag zusters uit om op bezoek te komen.  

’s Morgens werden de gasten ontvangen met koffie 

en iets lekkers.  

 

Tijdens een van deze bijeenkomsten was  

Zr. Anna Grent op bezoek. Ze vertelde volop over 

haar werkzame leven bij de gevangenen. 

Het was een geanimeerde koffiepauze.  

Ze had voor ons allemaal een 

engelbewaarder meegebracht, gemaakt 

door de gevangenen met wie ze nog steeds 

contact heeft. Een bijzonder geschenkje als 

aandenken aan bijzondere bezoeken. 

 

Na de koffie werden de zusters 

door het gebouw geleid en namen 

een kijkje in de appartementen van 

de bestuursleden en in de kantoren 

van de medewerkers.  

 

 

In de grote vergaderzaal lagen oude 

boeken ter inzage waarin alle zusters 

ingeschreven waren die ooit zijn 

ingetreden. Zo konden ze zichzelf 

terugzoeken in de boeken. 

 

 

 

Na deze rondleiding, werd de lunch geserveerd en was er daarna gelegenheid 

om eens gezellig bij te praten. De Nederlandse provincie had vervoer geregeld. 

Rond 15.00 uur werden de zusters weer mee terug genomen naar Tilburg. 

Omdat er nog meer belangstelling was voor dergelijke bezoeken, zullen er 

komend voorjaar weer opnieuw bijeenkomsten in het Generalaat 

georganiseerd worden. 
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Professie voor het leven in Indonesië 

Behalve in Timor Leste, waren er ook in 

Indonesië twee zusters die de professie voor 

het leven hebben afgelegd,  

Zr.  Averlin Lahagu en Zr. Anselma Tafanao.  

Dat gebeurde op 23 september, tegelijk met 

de zusters in Timor Leste.  

 

In Indonesië werd die dag nog veel meer 

gevierd want ook de zusters die een jubileum 

hadden, werden in het zonnetje gezet.  

En de jonge zusters hernieuwden de geloften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICB 2019 

In de tijd dat u deze Briefing ontvangt, is de ICB-vergadering waarschijnlijk al 

bezig. Deze wordt gehouden van 10 tot en met 12 november en gevolgd door 

de Financiële vergadering op 13 november. Zoals gebruikelijk vindt de 

bijeenkomst plaats in ZIN (Vught). 

Tijdens de vergadering zijn alle provinciale oversten en coördinatoren van 

post- en preprovincie aanwezig, evenals een tweede zuster uit het betreffende 

deel. Er wordt terug gekeken op het afgelopen jaar en enkele onderwerpen 

zullen nader besproken worden.  

Een van die onderwerpen betreft de afgelopen zomer gehouden ICC.  

In de volgende Briefing kunt u een kort verslag verwachten van de  

ICB-vergadering.  
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Lief en leed  

Overleden: 

6 november     Zr. Andrée Verheijden Tilburg (Nederland)  

 

De laatste maanden van het jaar zijn er weer heel wat jubilea te vieren. 

 

België 

29 oktober Zr. Yvonne Sas 65 jarig kloosterjubileum 

 

Engeland/Ierland 

1 november Zr. Catharine Flynn 70 jarig kloosterjubileum 

 

Nederland 

30 oktober Zr. Gerdina Tromp   75 jarig kloosterjubileum 

                           Zr. Adriana de Beer   75 jarig kloosterjubileum 

1 november Zr. Paulus de Bruijn   70 jarig kloosterjubileum 

                           Zr. Theresia Eliesen   70 jarig kloosterjubileum 

29 oktober       Zr. Jeanne Snijders  65 jarig kloosterjubileum 

                           Zr. Huberto Kuijpers  65 jarig kloosterjubileum 

                           Zr. Els van Etten  65 jarig kloosterjubileum 

                           Zr. Lidwine Egelmeers 65 jarig kloosterjubileum 

8 november     Zr. Marie-Lioba van Wingerden    60 jarig kloosterjubileum 

                           Zr. Mel Heuver                                 60 jarig kloosterjubileum 

8 december     Zr. Mariana Situngkir                       50 jarig kloosterjubileum 

 

Op donderdag 14 november wordt Zr. Balthazarina Buis  

100 jaar.  

Ze viert dat te midden van haar medezusters in Tilburg. 

 

 

Indonesië 

24 december   Zr. Carola Wau                                12½ jarig kloosterjubileum 

                           Zr. Fernanda Sinaga                        12½ jarig kloosterjubileum 

                           Zr. Grace Sitanggang                       12½ jarig kloosterjubileum 

                           Zr. Irmina Wau                                 12½ jarig kloosterjubileum 

 

 

 

* * * 


