
  

 

Renungan oleh Sr. Hermin  

Ini adalah briefing yang terakhir dalam tahun 2020 banyak kenangan telah 

terjadi dan tak terlupakan. Bagi sebagian orang, ini adalah satu tahun untuk 

dilewati dan segera terlupakan. Saya bisa membayangkan ketika saya melihat 

jumlah korban coronavirus dan akibat yang ditimbulkan virus ini terhadap 

masyarakat. Namun, pandemi juga membawa sesuatu yang baru. Kita telah 

mengalaminya dan berhenti sejenak dan melihat apa artinya semua ini. Di 

mana kita harus menyesuaikan diri untuk bertahan hidup? 

 

Mazmur 90:12 "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga 

kami beroleh hati yang bijaksana." Teks mazmur ini sangat mengesankan bagi 

saya dan mengundang saya untuk merenungkan peristiwa-peristiwa yang 

telah terjadi baik secara global maupun secara khusus di Kongregasi kita. 

“Setiap hari adalah hari baru dan kita hanya bisa mengalaminya sekali. Setiap 

hari mengalir ke hari berikutnya dengan durasi yang sama tetapi keadaan yang 

berbeda. Hari yang telah berlalu telah menjadi masa lalu dengan hanya 

sebuah kenangan; hari ini menjanjikan, dan hari-hari berikutnya penuh 

harapan. Karena waktu sangat berharga, David berdoa kepada Tuhan agar dia 

diberi hati yang bijaksana agar dia bisa menjalani hari-hari dengan perhatian 

agar tidak ketinggalan satu hari pun”. 

 

Banyak peritiwa yang terjadi di seluruh dunia dan di Kongregasi memberi kami 

kesempatan untuk merenungkan masa depan Kongregasi kita di setiap bagian 

dunia. Kami melakukan ini dengan bantuan teknologi komunikasi modern. Ini 

menciptakan ikatan timbal balik meskipun jaraknya jauh, meski ada 

perbedaan waktu, serta bahasa yang berbeda. merasakan keinginan untuk 

bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Penting untuk tetap bersatu 

karena kebersamaan, kita bisa menghadapi masa depan dengan percaya diri. 

 

Dalam penutupan ICB kami menggunakan teks: “Dan berusahalah 

memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera”. (Efesus 4; 3). 

Menjaga kesatuan Roh adalah tugas penting.  
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Misa arwah untuk semua religious di 

Belanda. 

Pada hari Sabtu, tanggal 12 September, pada masa 

pandemic ini banyak biarawan dan biarawati 

meninggal dunia, maka misa arwah diadakan di 

katedral “Santu Johannes” di 's-Hertogenbosch. 

Perayaan Ekaristi khusus, yang dipimpin oleh Bapak 

Uskup De Korte dan dihadiri oleh semua religius dan 

juga melalui siaran langsung di TV.  

Sebuah lilin dinyalakan untuk setiap suster, 

pastor,Bruder dan Frater yang telah meninggal.  

Dan Dewan umum hadir selama Ekaristi dan  

Sr. Hermin adalah satu dari empat orang yang 

menyalakan lilin seperti yang terlihat di halaman 

depan Koran Provinsi Brabants.  

 

Kaul kekal di Indonesia 

Terlepas dari kenyataan bahwa Covid-19 menguasai dunia, kongregasi telah 

menyambut para suster baru.  

Tidak hanya dalam pertemuan, tentu tidak, kami juga mempromosikan visi 

persatuan ini ke dunia luar.  

Terutama diantara kita, kita perlu memiliki ikatan damai, tanpa ada  

perselisihan, iri hati atau kebencian, tetapi sebaliknya ikatan cinta dan damai. 

 

Sekarang kita telah memasuki masa adven, apakah itu Adven? Kita dapat 

menganggap Adven sebagai persiapan menyambut Kristus ke dalam hati kita 

dan menjadi sedikit seperti Kristus setiap hari. Yesaya, khususnya, memanggil 

kita untuk berjaga-jaga, berjaga-jaga, mendaki gunung yang tinggi di mana  

kita bisa bersatu dengan Tuhan, dengan pengharapan. 

 

Adven mengajak kita untuk bersukacita dan melihat Tuhan dalam diri satu  

sama lain. Kita terpanggil untuk meluangkan waktu untuk berbuat baik,  

memberikan dukungan dan penghargaan, meluangkan waktu untuk orang 

lain, hadir, dan yang terpenting, membantu mereka yang membutuhkan. 

Adven adalah tentang pembaharuan  diri kita sendiri. Dengan demikian, tahun 

baru dimulai, dengan penuh kegembiraan dan harapan! 

Saya berharap kita semua mengalami masa Natal yang penuh arti. 
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Pada 24 September, sembilan suster mengikrarkan Kaul kekal seumur hidup 

antara lain: 

Sr. Delviana Ndruru, Sr. Apriliana Sea, Sr. Leonora Timu, Sr. Magdalena Lature, 

Sr. Estrella Amtonis, Sr. Yasinta Ndari, Sr. Mechtildis Lumban Tungkup,  

Sr. Nofriani Gea dan Sr. Helga Bago. Dalam foto ini terlihat sembilan orang 

suster bersama dewan pimpinan Provinsi. 

 

Dalam perjalanan menuju ke kapitel provinsi 

Pada tanggal 20 September, provinsi Belanda memulai perjalanan yang penuh 

inspirasi menuju kapitel yang akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 5 Maret 

2021. Tema “Kebaikan akan selalu menemukan jalan”.  

Gambar yang dipilih adalah dandelion. 

Semua orang di Belanda mengenal 

dandelion, terutama jika dandelion 

telah menjadi bola halus dengan biji 

yang berhembus ke mana-mana untuk 

mencari tanah subur. Di sana ia bisa 

berkecambah lagi, mekar dan kemudian 

mencari cara baru. 

Cara menuju kapitel ini memiliki 

beberapa perhentian. Inilah momen-

momen ketika setiap suster di provinsi 

Belanda berefleksi sehingga merupakan sebuah proses.  
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Timor Leste 

Setelah setahun eksklaustasi, Sr. Laura 

diperkenankan kembali ke komunitas Timor Leste 

pada akhir November. Dia telah mengalami satu 

tahun di mana Sr. Laura banyak merenungkan. 

Sebagai pendamping rohani adalah Pastor 

Venâncio SJ. Sebelum bergabung di komunitas  

Sr. Laura retret. Setelah itu, Sr. Laura menerima 

perutusan yang Baru dikomunitas St.Lukas di Ossu.   

 

 

Dari kiri ke kanan:  Sr. Joanita, Sr. Laura, Fr. Venântio SJ, Sr. Eugenia dan  

Sr. Serafina 

Pandemi 

Tidak mudah bagi para suster di Eropa sekarang gelombang Kedua korona 

sedang melanda eropah. Sejauh ini para suster terhindar dari infeksi. Sekarang 

banyak informasi tentang vaksin yang segera akan ada dan mudah-mudahan 

situasinya akan membaik.  

Di Inggris, para suster dari Irlandia dan Wales tidak dapat bertemu sementara 

Karena masalah pandemi. 

Para suster di Belgia sedang Merenovasi St. Catharina. Dengan pandemi ini 

segalanya tertunda. Banyak rapat tertunda misalnya rapat tentang pembinaan 

dan pertemuan antara religius juga ditunda sampai akhir tahun 2021.  

Para suster sangat menderita karena pembatasan jarak yang sangat ketat 

diterapkan.  

 

ICB 2020 

Setiap tahun di bulan November, pemimpin provinsi bertemu untuk 

mengevaluasi tahun lalu dan membahas tahun yang akan datang. Biasanya 

orang kedua datang dan juga berkontribusi dalam rapat. Karena Virus corona 

membuat tidak mungkin datang ke Belanda. Sebuah solusi ditemukan dalam 

pertemuan virtual. Itu membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. sebagai 

penggantinya / alih-alih duduk di ruang konferensi bersama, kami bertemu 

dengan peserta lain di belakang layar komputer kami. Tidak ada pembicaraan 

informal, tidak ada percakapan mendalam selama makan dan tidak ada saat-

saat santai di malam hari sambil menikmati secangkir kopi dan segelas teh. 

Tapi bantuan para penerjemah yang memastikan bahwa kami bisa saling 

memahami.  

Dan justru karena pertemuan virtual dibatasi waktu, ini berarti setiap orang 

bekerja dengan efisien dan antusias.  
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Seperti inilah pertemuan kami di layar komputer: 

 

 
 

Tiga topik dibahas: masa depan Kongregasi, proyek penggabungan empat 

negara dan kemungkinan penyesuaian konstitusi jika memungkinkan tiga 

orang saja anggota dewan umum. 

 

Masa depan sudah dekat. Selama setahun terakhir, kami telah melihat betapa 

rentannya kita sebagai manusia ketika hal-hal yang tidak terduga terjadi. Kita 

semua tahu selama bertahun-tahun bahwa kongregasi semakin kecil dan kecil. 

Kita semua telah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa akan datang 

waktunya, tidak akan ada lagi suster yang tinggal di bagian yang lebih tua. 

Waktu itu sepertinya lebih dekat dari yang kita sadari sebelumnya. Kami ingin 

memikirkan bersama tentang konsekuensinya, terutama yang berkaitan 

dengan masa depan museum dan Kapel Kongregasi. 

 

Untuk mengefektifkan penyusutan berbagai bagian, muncul gagasan pada 

Kapitel umum tahun 2017 yang terdiri dari empat bagian, USA, Brazil, Filipina 

dan Timor Leste, menyelidiki apakah kerjasama diantara bagian tersebut dapat 

mengarah pada merger. Empat bagian itu sibuk persiapan mempersiapkan diri. 

Saat ini fokus utamanya adalah bahasa sehingga para suster bisa saling 

memahami dalam bahasa Inggris. Sr. Janice Buszta (AS) membantu para suster 

Brasil dalam hal ini. Selain itu, penting bagi para suster di Timor Leste bahwa 

mereka menguasai bahasa Portugis. Untuk itu, program pertukaran dengan 

Brasil sedang disiapkan yang akan dilakukan pada pertengahan tahun 2021, 

jika keadaan memungkinkan.  
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Empat suster dipilih untuk menangani kongregasi. Menurut konstitusi, ini 

adalah jumlah minimal anggota dewan umum. Sebagai kongregasi, apakah kita 

masih dapat menemukan empat suster di masa depan yang mewakili bagian 

kogregasi serta dapat melakukan pekerjaan ini? Bisakah kita sekarang 

mengubah konstitusi agar lebih sedikit anggota dewan  

umum dibutuhkan? Pertanyaan yang sangat menarik dan kita mencari serta 

butuh jawabannya. 

 

ICB adalah merupakan pertemuan para penasehat Untuk dewan umum, 

penting untuk mengetahui bagaimana setiap bagian dari kongregasi berpikir 

tentang topik-topik ini sehingga mereka dapat melanjutkannya atas dasar itu. 

 

Hari ulang tahun kongregasi kita  

Meski hadirnya virus corona, peringatan  

ke-188 kongregasi kita tetap merayakannya 

di berbagai Negara. Di Indonesia, beberapa 

para suster berkumpul di Medan-Provinsialat 

pada tanggal 23 November untuk merayakan 

yubileum: 

Sr. Alberta Telaumbanua: 

 65 tahun di Kongregasi. 

Sr. Florentina Siregar: 

 50 tahun di Kongregasi. 

Sr. Hilda Mila Ate, Sr. Elisyeba Karo-karo dan 

Sr. Francis Dakhi: 

25 tahun (pesta perak) di Kongregasi. 

 

Tiga orang awam mereka 

berkomitmen 

untuk menjadi sahabat misi 

Kongregasi. 

 

 

 

 

 

 

Saudari Teresia Fuadsam adalah saudari asosiasi 

kita.  
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Juga di Filipina dan di Belanda perhatian 

diberikan pada hari ulang tahun  

kongregasi.  

 

Mereka merayakan lewat doa. Karena 

situasi korona, para suster tidak bisa 

bertemu. Para suster Belanda mengikuti 

Ekaristi di kamar mereka sendiri.  

 

Di Filipina, Injil menawarkan topik yang 

menggugah pikiran. 

 

 

Penghubung baru untuk Timor Leste 

Sr.Sofiani, sudah bertempat tinggal di Belanda. Dia juga di dewan umum. Oleh 

karena itu telah diputuskan bahwa dia akan menjadi penghubung baru Timor 

Leste. Dia mengambil alih tugas ini dari Sr. Hermin, tetap menjadi penghubung 

untuk Belanda dan Belgia. 

 

Jubilees 

Belgium 

70 tahun di Kongregasi: 

17 November    Sr. Henrite Neyens 

Indonesia 

65 tahun sebagai kongregasi: 

3 Oktober    Sr. Alberta Telaumbanua 

50 tahun di Kongregasi: 

8 Desember    Sr. Florentina Siregar 

12½ tahun di kongregasi: 

24 Desember    Sr. Leony Bela Malo, Sr. Antonia Inya Bebe,  

     Sr. Yosefa Telaumbanua dan Sr. Krispina Manaö. 

Belanda 

75 tahun di Kongregasi: 

28 Oktober    Sr. Gradine Verbakel 

70 tahun di Kongregasi: 

17 November    Sr. Serva Bergsma, Sr. Hyacinthe Rijk, Sr. Hennie  

     Ruimers, Sr. Corneline Buijsman, Sr. Laetitia Goris,  

     Sr. Adelaïde van den Berkmortel, Sr. Antonetta van 

     Uden dan Sr. Geertrui Koks. 
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65 tahun sebagai kongregasi: 

28 Oktober  Sr. Dominique van der Poll dan Sr. Bernarda Krijger 

60 tahun di Kongregasi: 

13 November  Sr. Birgitte Meeus, Sr. Mariëtte Kinker dan Sr. Francis van  

   Rooijen. 

 

Berita yang meninggal 
Enam orang Suster kita telah meninggal dalam beberapa bulan terakhir ini 

adalah: 

06-09-20  Sr. Martini Wouters 

08-09-20  Sr. Hélène Vogels 

20-10-20  Sr. Mary Schaefer 

27-10-20  Sr. Aloys van der Burg 

31-10-20  Sr. Camilla Heinemann 

09-11-20  Sr. Adriani Verhulst 

03-12-20 Sr. Vincent Mol 

 

Liburan 

Sr. Elisângela dan Sr. Josephine akan mempergunakan waktunya mulai dari 

akhir tahun sampai awal tahun 2021 bersama keluarga mereka masing masing 

di negara asalnya. Liburan akan dilanjutkan kunjungan kerja. 

Sr. Elisângela akan kembali pada 24 Januari dan Sr. Josephine pada 1 April 

2021. 

 

Tutup liburan 

Generalat akan tutup mulai 24 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021.  

 

Kartu Natal 2020 

Gambar di kartu Natal berbeda tahun ini.   

Natal adalah pesta terang, harapan dan hidup baru. Dengan gambar ini kami 

mengungkapkan harapan untuk masa depan yang penuh harapan bagi setiap 

orang. Kita mengalami Pandemi tahun ini. Mari kita percaya pada 

perlindungan Tuhan dan harapan untuk tahun baru dimana kita bisa 

menghadapi kesulitan atau kesusahan.  

Harapan untuk keseimbangan dalam hidup kita yang kita bagi dengan orang 

lain.  
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