
  

 

 

Overweging door Zr. Hermin Bu’ulölö 

De afgelopen maanden waren moeilijke maanden. We vroegen ons af wat ons 

overkwam. We zonderden ons af. We waren bang en raakten van slag door wat het 

Covid-19 virus aanrichtte. Die angst was niet ongegrond want ook onze congregatie 

heeft zusters verloren. Door elkaar de verhalen te blijven vertellen van hen die niet 

meer onder ons zijn, halen we die persoon weer in ons midden. Daardoor vinden 

we de kracht om ons leven verder op te pakken. Dat is ook de betekenis van het 

Pinksterfeest zoals we lezen in Handelingen 2,1-4: 

 

 

 

Mei 2020, Nr. 2 

 
Eindredactie: Karien Janssen-Schwiebbe 

Afbeelding Gerd Altmann  



2 

 

De Heilige Geest komt 

Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling was er een geluid alsof er een 

stormwind door het hele huis waaide. En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat 

vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest 

en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf. 

 

De afzondering die we beleefd hebben, maakte dat we de ander niet meer konden 

ontmoetten. Dat we niet konden helpen, dat we niet even een troostende arm over een 

schouder konden leggen. Maar het bracht ons wel de stilte en de rust die het mogelijk maakt 

om creatief te worden in onze bedoelingen.  

Hemelvaart en Pinksteren sluiten een periode af. We laten los en beginnen opnieuw. Jezus 

vertelt ons dat we de hemel op aarde moeten maken door elkaar te vergeven, door te delen 

en door trouw te blijven aan elkaar. 

Het leven op aarde een beetje mooier te maken voor onszelf en voor de ander is ons 

perspectief op de toekomst. 

 

Vincentiaanse pelgrimstocht 

Covid-19 beïnvloedt het dagelijkse leven op allerlei manieren. We hadden ons erg verheugd 

op de Vincentiaanse pelgrimstocht met jonge zusters uit Indonesië, de Filippijnen, Brazilië en 

Timor Leste, die deze zomer zou plaatsvinden. Het lijkt ons echter niet verstandig om deze 

door te laten gaan in de huidige omstandigheden. We hopen dat de condities in de komende 

maanden veranderen zodat we in 2021 wel een Vincentiaanse tocht kunnen houden. 

 

Reizen is problematisch in deze tijd. Veel landen sluiten hun grenzen voor mensen die uit het 

buitenland komen. Dit om verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Dat is heel begrijpelijk en 

voor ons een reden om voorlopig geen werkbezoeken te plannen. 
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Lief en leed 

Overleden zusters  

11 april 2020 Zr. Anna Hoogland Tilburg, Nederland 

7 mei 2020 Zr. Rosaleen Mooney Limirick, Ierland 

14 mei 2020 Zr. Catharine Grent Tilburg, Nederland 

20 mei 2020 Zr. Hubertino Bijnens Hasselt, België 

24 mei 2020 Zr. Mariannie Frederiks Tilburg, Nederland 

 

Jubilea 

2 mei, België 80 jarig jubileum, Zr. Constansa Lowette Zonhoven 

2 mei, Nederland 80 jarig jubileum, Zr. Gerardi van der Burgt Tilburg 

6 mei, Engeland/Ierland 70 jarig jubileum, Zr. Teresa of Lisieux Dougan Pantasaph 

6 mei, België 70 jarig jubileum, Zr. Louise Bielen Zonhoven 

6 mei, Nederland 70 jarig jubileum, Zr. Aloys van der Burg Tilburg 

6 mei, Nederland 70 jarig jubileum, Zr. Mathea Bouwman Tilburg 

6 mei, Nederland 70 jarig jubileum, Zr. Aleidis Buis Nijmegen 

7 mei, Nederland 65 jarig jubileum, Zr. Dorothé Vink Tilburg 

7 mei, Nederland 65 jarig jubileum, Zr. Antoine Hulsman Tilburg 

15 mei, België 60 jarig jubileum, Zr. Annie Timmers Zonhoven 

15 mei, Nederland 60 jarig jubileum, Zr. Laura Berkers Tilburg 

15 mei, Nederland 60 jarig jubileum, Zr. Veronica Durenkamp Tilburg 

15 mei, Nederland 60 jarig jubileum, Zr. Anne Maatman Tilburg 

28 mei, Indonesië 40 jarig jubileum, Zr. Felisitas Duha Teluk Dalam 

28 mei, Generaal bestuur 40 jarig jubileum, Zr. Hermin Bu'ulölö Den Bosch  

28 mei, Indonesië 40 jarig jubileum, Zr. Carolina Daely Gunung Sitoli 

 

 


