
  

 

Overweging door Zr. Hermin Bu’ulölö 

Wat gebeurt er toch allemaal op deze wereld? Dat vraag ik me de laatste tijd wat vaker af 

dan voorheen. Een paar maanden geleden hadden we hier in Europa te maken met het 

corona virus. Overheden namen strenge maatregelen die veel betekenden voor  

het sociale leven. Gelukkig is de heftigheid in Europa verminderd maar zien we de  

economische gevolgen ervan toenemen.  

We zien een opleving van het virus in Indonesië, terwijl het virus in Brazilië en de USA maar 

door blijft gaan. Overal zijn de sociale en economische gevolgen groot. Het virus laat zich 

niet leiden door religie. Iedere mens kan getroffen worden en daarin zijn we allemaal 

gelijk. Maar religie, welke dan ook, is wel belangrijk wanneer het gaat om het met 

veerkracht in stand houden van sociale verbanden en wanneer het mensen  

inspireert. 

 

Een tweede onderwerp dat de wereld in haar greep houdt is racisme. Ook racisme is niet 

gebonden aan een geloofsovertuiging. Waarom zou de ene mens beter of slechter zijn? 

Mensen met een andere religie, etnische achtergrond of seksualiteit zijn op  

dezelfde manier mens als ieder ander. Ze voelen zich bekeken en beoordeeld op  

uiterlijke kenmerken terwijl mens zijn te maken heeft met het innerlijk. Vaak vinden  

onderdrukte mensen in hun religie troost voor hun situatie en soms ook inspiratie om in 

verzet te komen.  

 

We zouden meer aandacht moeten hebben voor 

menselijke waardigheid en menselijke gelijkwaardigheid. 

In beide gevallen geldt dat inspiratie vanuit je eigen 

religie hieraan een positieve bijdrage kan leveren.  

 

U weet ongetwijfeld wat er in het evangelie van Matheus 

22: 37-40 staat: 

Hij zei tegen hen: “ ‘Deze: 'Houd van je Heer God met je 

hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand.' Dat is 

de eerste en belangrijkste wet. De tweede, die net zo 

belangrijk is, is deze: Houd net zoveel van je broeders als 

van jezelf.'’  Dit was het antwoord dat Jezus aan een Farizeeër gaf toen hij vroeg wat de 

belangrijkste wet in de wet van Mozes was.  
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Jezus vertelt ons indirect over de twee leefregels die door mensen moeten 

worden nageleefd, namelijk dat God wil dat we Hem met heel ons hart en ziel 

liefhebben en dat wij als mensen anderen moeten liefhebben zoals wij ook 

onszelf liefhebben.  

 

Berichten uit alle delen van de congregatie 

 

Twaalf eerstejaars novicen in Indonesië 

Op 22 juli 2020 ontving Zr. Blandina Zagötö twaalf postulanten die het 

postulaat hebben voltooid. Zij worden novice en ontvangen tijdens de 

eucharistieviering in de noviciaatskapel in Karangsari - Pematang Siantar hun 

habijt.  

Hier ziet u: 

 

Zr. Klaudia Novia Adi Naori,  Zr. Veronika Sinaga, Zr. Evi Simarmata, Zr. Moina 

Manalu, Zr. Amelia Sinurat, Zr. Flora Indah Nini Kandi, Zr. Florentina Anna 

Marlely Waruwu, Zr. Maria Bernadete Baok, Zr. Maria Oktaviana Witu Diwa, 

Zr. Anggela Tawa Diwa,  Zr. Defilia Bu’ulolo en Zr. Maria Letsia Sebhi. 
 

 

Ter voorbereiding op de professie voor het leven, zouden negen Indonesische 

zusters deelnemen aan de Vincentiaanse pelgrimstocht.  
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Nu deze tocht niet doorgaat, 

heeft het provinciaal bestuur in 

Medan-Sukadono eigen 

activiteiten ontwikkeld onder 

leiding van Zr. Florentina Siregar. 

Zr. Francis Dakhi  was als 

psycholoog verantwoordelijk 

voor het programma.  

 

Het tweede deel van het 

programma vond plaats in 

Jaranguda – Berastagi. Daar werden de zusters begeleid in de spiritualiteit van 

het religieuze leven door Agustinus Yuw OFM.Cap.  

Hier was Zr. Angela Siregar de begeleider van de jonge zusters. 

De professie voor het leven vindt plaats op 24 september aanstaande. 

 

Timor Leste stelt professie uit 

Komende september zouden twee zusters de gelofte voor het leven afleggen. 

In verband met Covid-19, is de professie met een jaar uitgesteld naar  

24 september 2021. Beide zusters wonen op dit moment in de St. Lukas 

communiteit in Ossu waar de voorbereidingen op de professie vervolgd 

worden.  

Zo zijn ze van 12 juni tot  

12 augustus in Luka in 

Viqueque. Daar hebben zij 

geen communiteit, maar heeft 

de samenleving een huis 

beschikbaar om zusters te 

huisvesten die hen komen 

helpen in de parochie.  
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Onze zusters organiseren iedere zondag een gebedsdienst als voorbereiding op 

de Eerste Heilige Communie, brengen ze de communie aan de zieken en 

bezoeken ze gezinnen. Kinderen ontvangen nu godsdienstonderwijs. Voorheen 

was hier geen gelegenheid voor. De zusters zijn blij dat ze hier een 

inspirerende taak gevonden hebben, de priester vindt het fijn dat hij in zijn 

werk ondersteund wordt en de samenleving is verheugd met de aanwezigheid 

van de zusters.  

Zr. Joanita en Zr. Angelita begeleiden om beurten de twee jonge zusters. 

 

Verder zijn alle zusters in Timor Leste gezond. Tot nu toe is Timor Leste een 

groene zone met betrekking tot het corona virus. 

 

De Filippijnse zusters helpen gezinnen die het nodig hebben 

De zusters op de Filippijnen maakten in deze pandemie een periode van 

onzekerheid door en  kunnen niet voorzien wat de toekomst is. Veel mensen 

zijn getroffen door het virus.  SCMM is een van de religieuze gemeenschappen 

die niet getroffen is door de crisis. Ondanks deze moeilijke tijden hopen de 

zusters de aan hen toevertrouwde missie voort te zetten, zoals onze oprichter 

Mgr. Joannes Zwijsen dat ook zou doen. 

 

De kinderdagopvang is tijdelijk gesloten. 

Het werk zal hervat worden als de 

overheid persoonlijk contact toestaat en er 

een vaccin beschikbaar is om de 

verspreiding van het virus te voorkomen.  

De zusters geven gehoor aan de oproep 

om de arme gezinnen en kinderen te 

helpen. Ze zoeken naar middelen om te 

voorzien in de meest noodzakelijke 

behoeften aan gezinnen die ontheemd zijn 

omdat er geen inkomen meer is. SCMM 

biedt voedselhulp aan degenen in de 

parochie en de gemeenschap waar de 

zusters wonen en werken.  

 

Om het spirituele leven te ondersteunen, wonen de zusters via livestream de 

eucharistieviering bij op tv. Ze bidden gemeenschappelijk en dragen een 

mondmasker voor de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. De missie 

gaat gewoon door, ondanks de crisis. 
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Zr. Catherine begon haar 

nieuwe taak afgelopen juni 

2020 in het ‘Tahanan ng Banal 

na Awa’, een weeshuis dat 

wordt beheerd door het 

bisdom San Jose Nueva Ecija. 

Ze onderzoekt aan welke 

juridische eisen het weeshuis 

moet voldoen om van de 

overheid een vergunning te 

krijgen. De kinderen krijgen 

thuis les vanwege de strikte 

quarantainevoorschriften van de overheid. Zr. Catherine leert hen schrijven, 

lezen en huishoudelijke taken. 

 

Brazilië gaat digitaal 

De COVID19-pandemie heeft onder andere gevolgen voor de zusters in 

Ibimirim, in het binnenland van Pernambuco. Zr. Dalva en Zr. Graça werken 

daar en hebben veel contact met de mensen. Omdat dat nu niet kan, zijn ze 

naar Bayeux gekomen om zich bij de andere zusters daar te voegen. Zr. Dalva 

ondersteunt de zusters bij het werk van de school en de Stichting die, hoewel 

ze voor de buitenwereld gesloten zijn, doorgaan met het interne werk dat 

moet worden gedaan. 

Naast het dagelijks werk (bidden, schoonmaken, koken) lezen, bekijken ze 

enkele informatieve en inspirerende video's en films en richten ze zich op de 

Engelse taal. Een keer per week krijgen ze Engelse lessen van Zr. Janice (USA) 

en Zr. Elisângela (GB) via Skype.  
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Ze studeren ook op weekdagen. Daarvoor gebruiken ze boeken, YouTube, 

gesprekken en muziek.  

Omdat ze niet buitenshuis kunnen werken, gebruiken ze de tijd die ze nu 

hebben om Engels te leren. 

 

Ze nemen deel aan trainingsbijeenkomsten, wisselen ervaringen uit en 

bezoeken parochie- en schoolbijeenkomsten via digitale platforms. 

Ze hebben zo ontmoetingen met jongeren, met de medewerkers en de 

geassocieerde leden en zij zijn aanwezig 

via WhatsApp-berichten en voelen zich 

verbonden door ons dagelijks gebed. 

Omdat ze op zondag niet naar de kerk 

kunnen gaan, houden ze thuis een 

Woord- en Communiedienst. Twee keer 

per week is er een communieviering: op 

dinsdag bij het bijbellezen en -studie en 

op zondag in de Woord- en 

Communiedienst.  

 

Het Braziliaanse volk heeft het heel moeilijk met de pandemie, want naast een 

dodelijk en tot dan toe totaal onbekend virus, worden ze geconfronteerd met 

de waanzin van een genocidale regering die niet gevoelig is voor en respectvol 

naar de armen van ons land. De realiteit is dat we niet alleen de pandemie 

onder ogen moeten zien, maar ook de verwaarlozing door de president. Toch 

blijven ze stevig overeind en verdedigen ze het leven! 

 

Nederland versoepelt maatregelen 

Zr. Marie-Thérèse heeft een tijdje om gezondheidsredenen een stapje terug 

gedaan. Het gaat haar weer goed met haar en ze heeft haar taken weer 

opgepakt. 

 

In de Nederlandse provincie zijn de coronaregels onlangs versoepeld waardoor 

familie en vrienden sinds lange tijd weer welkom zijn. Dat geeft een stukje 

vrijheid terug en kunnen zusters elkaar onderling ook weer gaan ontmoeten. 

Ook zijn er weer vieringen in de kapel. De zusters maken het weer goed! 

 

De Nederlandse provincie zou komende november het provinciaal kapittel 

houden. De voorbereidingen hadden midden in de coronaperiode moeten 

beginnen. Dat was niet mogelijk. Vandaar dat het provinciaal kapittel is 

uitgesteld naar 1-5 maart 2021. 
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België: Brand in het appartementengebouw van Zr. Rosa 

In België zijn ook strenge maatregelen genomen om verspreiding van Covid-19  

tegen te gaan. Langzaamaan krijgt men hier het virus onder controle. 

Voorzichtigheid blijft geboden nu maatregelen versoepeld worden. De zusters 

mogen weer bezoek ontvangen en er mogen weer bijeenkomsten 

georganiseerd worden. Laten we samen hopen dat er snel een afdoend vaccin 

gevonden wordt, zodat deze Coronaperiode geschiedenis wordt.  

 

Donderdagavond 18 juni jl. werd Zr. Rosa Olaerts opgeschrikt door een felle 

brand, in een appartement op de eerste verdieping in hetzelfde blok als waar 

zij woont. De brand in dit appartement is ontstaan door het opladen van een 

batterij van een elektrische fiets en was erg hevig.  Zr. Rosa is uit voorzorg naar 

het ziekenhuis gebracht voor controle en verzorging van een lichte 

rookintoxicatie. Daarna heeft zij tijdelijk bij de zusters in Maaseik gewoond. 

Ondertussen werd haar appartement volledig door een gespecialiseerde firma 

gereinigd. Inmiddels woont ze weer in Zonhoven.   

 

Op 22  juni jongstleden vierde Zr. Louise Bielen haar 102
de

 verjaardag.  Later in 

het jaar zal het verjaardagsfeestje gevierd worden.  

 

De Brits-Ierse zusters maken het goed 

De zusters in het Brits/Ierse deel kregen te maken met het overlijden van  

Zr. Rosaleen Mooney. Door de Covid-19 pandemie was het moeilijk om  

Zr. Rosaleen te bezoeken toen ze in het ziekenhuis lag en later in het hospice. 

Ook voor de begrafenis moest rekening gehouden worden met maatregelen 

zoals de sociale afstand tussen de mensen. Gelukkig konden Zr. Nora Hayes en 

Zr. Mary O’Rourke bij de begrafenis aanwezig zijn, evenals enkele familieleden. 

 

Tot nu toe zijn de zusters gevrijwaard van het virus, dankzij de inspanningen 

van de staf. 

 

Zr. Marie Thérèse Croke bezocht drie zusters in Bryn Mair in de huiskamer. 

Twee zusters zijn bedlegerig en vanwege het houden van afstand is het niet 

mogelijk om hen te bezoeken. De drie zusters zijn blij dat ze nog gebruik 

kunnen maken van de kapel, dat ze nog naar buiten kunnen voor wat frisse 

lucht en om wat beweging te hebben. Het gegeven dat er geen dagelijkse 

Eucharistieviering is, is vervelend voor hen, maar gelukkig wordt wel dagelijks 

de communie uitgereikt. De zusters missen wel het dagelijkse contact met de 

parochianen.  

Ook ander sociaal contact en bezoek van familie en vrienden wordt gemist. 
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Op 17 juli werd de verjaardag van  

Zr. Catherine Shakespeare in kleine kring 

gevierd. Dat ging goed. Zr. Catherine 

werd 101 jaar.  

 

Het 70 jarige kloosterjubileum van  

Zr. Teresa Dougan is uitgesteld naar een 

later tijdstip, evenals de 90
ste

 verjaardag 

van Zr. Catherine Flynn.  

Er wordt gekeken of de verjaardag en 

het jubileum samen gevierd kan worden. 

We hopen ook dat we nog een 

eucharistieviering kunnen houden met 

alle zusters ter nagedachtenis aan 

Zr. Rosaleen. 

 

 

 

Foto van de jarige Zr. Catherine met haar medezusters  Zr. Teresa Dougan,  

Zr. Teresa Gray en Zr. Catherine Flynn. 

 

VS: De SCMM-zusters en Covid-19   

Volgens de statistieken (daterend van 5 augustus) weten we dat er een hoog 

percentage mensen met dit virus in de VS woont. 

 

De vijf van onze zusters die in Connecticut wonen, hebben geluk, want het 

aantal infecties is daar stabiel zonder belangrijke toenames. Onze 6
de

 SCMM-

zuster woont in Chicago, een dichtbevolkte stad, waar het aantal gevallen 

opnieuw toeneemt.  

Niettemin blijft ze goed gezond en veilig en kan ze haar taak in de pastorale 

zorg voortzetten dankzij verschillende vormen van technologie.  

 

Net als iedereen, ervaren we deze tijd als vreemd omdat wij plotseling alles 

langzamer moeten doen, alleen thuis moeten blijven (quarantaine), en 

grotendeels groepen van meer dan 4 of 5 personen moeten vermijden (sociaal 

afstand houden), terwijl we maskers op hebben om anderen en onszelf te 

beschermen tegen de besmetting door het virus via de lucht. We volgen de 

voorschriften van de medische- en overheidsdeskundigen zorgvuldig en 

getrouw, omdat we allemaal in de kwetsbare leeftijdsgroep vallen waarin we 

andere mensen kunnen besmetten of zelf besmet kunnen worden.   
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We hebben geluk dat we vrienden 

en diensten ter beschikking 

hebben, die voor ons zorgen, zodat 

in al onze behoeften is voorzien. 

 

De technologie heeft ons—Zusters 

en ‘Friends’—ook in staat gesteld 

om elkaar op Zoom te ontmoeten, 

of via e-mail, telefoongesprekken 

en soms korte rechtstreekse 

bezoeken of liever rechtstreekse 

bezoeken met maskers op.  

 

We zijn ons erg bewust van elkaar en doen erg ons best om onze bezorgdheid 

voor elkaar te tonen en steun te betuigen over de manier waarop ieder van 

ons deze stressvolle tijden aanpakt.  

 

Omdat het leven een langzamer tempo heeft, hebben we nu meer tijd voor 

zelfbeschouwing en gedurende onze gebeden denken we aan allen die lijden.  

 

Dat doet ons denken aan Psalm 97, waar staat de Onze God leeft in de kern 

der dingen.  

 

Lief en leed 

Zr. Lucine Masselink overleed op 28 juni 2020 in Tilburg. 

Zr. Gerda  Kramer overleed op 24 augustus 2020 in Tilburg. 

 

Op 24 september viert Zr. Maria Pilar Unggay haar 

25 jarig jubileum in de Filippijnen. 

Op 3 oktober viert Zr. Alberta Telaumbanua haar 65 

jarig jubileum in Indonesië.  

 

 

Wij wensen u een mooie zomer en hopen dat het 

coronavirus in de komende weken onder controle 

komt zodat we u het volgende jaar in levende lijve 

kunnen ontmoeten.  


