
  

 

Reflectie door Zr. Hermin 

Dit is de laatste Briefing in een gedenkwaardig 2020.  

Het was voor sommigen een jaar om over te slaan en snel te vergeten. Dat 

kan ik me voorstellen als ik de cijfers zie van de coronaslachtoffers en van de 

gevolgen die dit virus heeft op de samenleving. De pandemie heeft ons echter 

ook niets nieuws gebracht. We hebben geleerd om een pas op de plaats te 

maken en te bekijken wat dit allemaal betekent. Waar moeten we onszelf 

aanpassen om te overleven? 

 

Psalm 90:12 "Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult”. 

De tekst van deze psalm maakt veel indruk op mij en nodigde me uit om na te 

denken over de gebeurtenissen die zowel wereldwijd als specifiek in onze 

congregatie hebben plaatsgevonden.  

“Elke dag is een nieuwe dag en kunnen we maar één keer beleven. Elke dag 

loopt over naar de volgende met dezelfde duur, maar andere 

omstandigheden. De dag die verstreken is, is het verleden geworden met 

slechts een herinnering; vandaag is kansrijk, en de dagen daarna zullen 

hoopvol zijn. Omdat tijd zo kostbaar was, bad David tot God dat hem een wijs 

hart zou worden gegeven, zodat hij de dagen met aandacht kon leven om 

geen enkele dag te missen”. 

 

De gebeurtenissen wereldwijd en in de congregatie gaven ons tijdens de ICB 

de gelegenheid om na te denken over de toekomst van onze congregatie in 

elk deel van de wereld. Dat deden we met behulp van moderne 

communicatietechnologie. Er ontstond zo een onderlinge band ondanks de 

afstand, ondanks het tijdverschil, en ondanks de taal. Je voelde de wil tot 

samenwerking tot het vormen van een eenheid. Het is belangrijk om een 

eenheid te blijven want alleen samen kunnen we de toekomst vol vertrouwen 

tegemoet zien.  

 

In de slotviering van de ICB gebruikten we de tekst:  “Doe je best om één te 

blijven in de Geest, door in vrede met elkaar te leven”. (Efeziers 4;3).  

Dit is een belangrijke opdracht: de eenheid van de Geest te bewaren.  
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Votiefmis voor alle religieuzen in 

Nederland 

Op zaterdag 12 september werd er in de  

“Sint-Jan” in ’s-Hertogenbosch een votiefmis 

gehouden voor alle religieuzen die sinds de 

uitbraak van de pandemie zijn overleden.  

Het was een mooie Eucharistieviering die werd 

voorgegaan door bisschop De Korte en die door 

middel van live stream door alle religieuzen kon 

worden bijgewoond. Voor iedere overleden 

religieus werd een kaarsje aangestoken. Het 

generaal bestuur was tijdens deze 

eucharistieviering aanwezig en Zr. Hermin was 

een van de vier mensen die de kaarsen ontstak, 

zoals u ziet op de voorpagina van het Brabants 

Dagblad.  

 

Professie in Indonesië 

Ondanks dat Covid-19 de wereld in haar greep hield, heeft de congregatie 

nieuwe zusters mogen verwelkomen.  

 

Niet alleen tijdens de vergadering, nee, die eenheid dragen we ook naar  

buiten toe uit. Tussen ons dient een band van vrede te zijn zonder dat er  

sprake is van twist, nijd en haat, maar juist van een band van liefde en vrede.  

 

Op dit moment is het Advent. We kunnen deze periode zien als een processie 

naar de stal waar het erom gaat om Christus in ons hart te verwelkomen en 

elke dag een beetje als Christus worden. In het bijzonder is het Jesaja die ons 

oproept om waakzaam te zijn, alert te zijn, om de hoge berg op te gaan waar 

we één kunnen zijn met God, vol verwachting … 

Advent roept ons op om vreugdevol en aandachtig te zijn voor God en voor  

elkaar. Wij zijn geroepen om de tijd te nemen om aardig te zijn, om steun en 

waardering te geven, om tijd te nemen voor anderen, aanwezig te zijn en  

vooral om mensen in nood te helpen. 

Advent gaat over vernieuwing, vernieuwing van jezelf. Daarmee begint het 

nieuwe jaar, een nieuwe tijd van vreugde en hoop!  

Ik wens u allen een zinvolle kersttijd. 
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Op 24 september hebben negen zusters de professie voor het leven afgelegd:  

Zrs. Delviana Ndruru, Apriliana Sea, Leonora Timu, Magdalena Lature, Estrella 

Amtonis, Yasinta Ndari, Mechtildis Lumban Tungkup, Nofriani Gea en Helga 

Bago.  Op de foto ziet u de negen zusters met het provinciaal bestuur. 

 

Op weg naar het provinciaal kapittel  

De Nederlandse provincie begon op 20 september aan een inspirerende reis 

op weg naar het kapittel dat plaatsvindt van 1-5 maart 2021. Er is gekozen voor 

het thema: “Het goede zal telkens weer wegen zoeken”.  

Het beeld dat erbij werd gekozen is de paardenbloem. Iedereen in Nederland 

kent de paardenbloem, zeker wanneer 

het een pluizenbol is geworden met 

zaadjes die overal naartoe waaien op 

zoek naar vruchtbare grond. Daar kan 

het weer ontkiemen, tot bloei komen 

om vervolgens weer nieuwe wegen te 

zoeken.  

De weg naar het kapittel kent enkele 

stops. Dit zijn momenten waarop 

gereflecteerd wordt door iedere zuster 

van de Nederlandse provincie zodat het een proces wordt van allemaal. 
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Timor Leste 

Na een jaar van exclaustratie, is Zr. Laura eind 

november weer opgenomen in de gemeenschap van 

Timor Leste. Ze heeft een jaar achter de rug, waarin ze 

veel heeft nagedacht, dit onder begeleiding van  

Fr. Venâncio SJ.  

Haar terugkeer begon met een retraite. Daarna zal  

Zr. Laura zich aansluiten bij de communiteit in Ossu. 
 

Vlnr: Zr. Joanita, Zr. Laura, Fr. Venântio SJ, Zr. Eugenia en Zr. Serafina 

 

Pandemie 

Het valt de Europese zusters niet mee, nu de tweede coronagolf haar plan 

trekt. Gelukkig zijn (tot nu toe) de zusters infecties bespaard gebleven. Er is 

sprake van dat er binnenkort een vaccin beschikbaar komt en hopelijk wordt 

de situatie dan beter.  

In het Verenigd Koninkrijk kunnen de zusters uit Ierland en Wales elkaar niet 

ontmoeten, terwijl er belangrijke onderwerpen te bespreken zijn.  

De Belgische zusters staan voor een verbouwing van H. Catharina in Zonhoven. 

Door de pandemie is alles uitgesteld. Ook de vormingsbijeenkomst en 

samenkomsten voor religieuzen gaan niet door tot eind 2021. De zusters 

hebben erg te lijden onder de ‘lockdown’.  

  

ICB 2020 

Ieder jaar in november komen de provinciale oversten bij elkaar om het 

afgelopen jaar te evalueren en het komende jaar te bespreken. Meestal komt 

er dan een tweede persoon mee die eveneens haar inbreng levert aan de 

bijeenkomst. Het coronavirus maakte het onmogelijk om vanuit alle 

windstreken naar Nederland te komen. Er werd een oplossing gevonden in het 

virtueel vergaderen. Dat was wel even wennen. In plaats van dat we samen in 

een vergaderzaal zaten, ontmoetten we de andere deelnemers achter ons 

computerscherm. Geen informele tussendoortjes, geen verdiepende 

gesprekken tijdens de maaltijd en ook geen ontspannen momenten in de 

avond bij een kopje koffie en een glaasje. Maar wel de hulp van de tolken die 

maakten dat we elkaar konden verstaan. En juist omdat het virtueel 

vergaderen beperkt was in tijd, maakte dat er efficiënt en bevlogen gewerkt 

werd.   
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Zo zag onze bijeenkomst er uit op het computerscherm: 

 

 
 

Drie onderwerpen kwamen aan de orde: de toekomst van de congregatie, het 

project om vier delen samen te voegen en een mogelijke aanpassing aan de 

constituties wanneer er gekozen zou worden voor drie generale bestuursleden. 

 

De toekomst is dichtbij. In het afgelopen jaar hebben we gezien hoe kwetsbaar 

we als mensen zijn wanneer er onvoorspelbare dingen gebeuren. We weten 

allemaal al jaren dat de congregatie kleiner en kleiner wordt. We weten ook 

allemaal al jaren dat er een tijd komt dat er geen zusters meer leven in de 

oudere delen. Die tijd lijkt dichterbij dan we ons van tevoren gerealiseerd 

hebben. We willen gezamenlijk nadenken over de consequenties, met name 

wat betreft de toekomst van het museum en de congregatiekapel.  

 

Om het kleiner worden van de verschillende delen werkzamer te maken, is 

tijdens het generaal kapittel in 2017 het idee ontstaan om vier delen, de VS,  

Brazilië, de Filippijnen en Timor Leste te laten onderzoeken of samenwerking 

tussen deze delen zou kunnen leiden tot samengaan. Die vier delen zijn hier 

druk mee bezig. Op dit moment is het belangrijkste aandachtspunt de taal 

zodat de zusters zich onderling verstaanbaar kunnen maken in het Engels.  

Zr. Janice Buszta (VS) helpt de Braziliaanse zusters hierbij. Daarnaast is het 

voor de zusters in Timor Leste belangrijk dat zij het Portugees machtig worden. 

Daarvoor wordt een uitwisselingstraject met Brazilië voorbereid dat -wanneer 

de omstandigheden dat toelaten- in de tweede helft van 2021 zal worden 

uitgevoerd.  
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Voor het besturen van de congregatie worden vier zusters gekozen. Volgens de 

constituties is dat het minimum aantal generale bestuursleden. Kunnen we als 

congregatie in de toekomst nog wel vier zusters vinden die dit werk kunnen 

doen? Zouden we nu de constituties kunnen veranderen om het mogelijk te 

maken dat er minder generale bestuursleden nodig zijn? Interessante vragen 

waar we antwoorden voor zoeken. 

 

De ICB is een adviserende vergadering. Voor het generaal bestuur is het 

belangrijk om te weten hoe ieder deel van de congregatie over deze 

onderwerpen denkt zodat ze op basis daarvan verder kunnen. 

 

Stichtingsdag van onze congregatie 

Ondanks de aanwezigheid van het coronavirus, werd het 188-jarig bestaan van 

onze congregatie op verschillende plaatsen toch nog gevierd.  

In Indonesië kwamen de zusters op  

23 november in Medan bij elkaar om de 

jubilea te vieren:  

 

Zr. Alberta Telaumbanua:    

65 jaar in de congregatie. 

Zr. Florentina Siregar:    

50 jaar in de congregatie. 

Zr. Hilda Mila Ate, Zr. Elisyeba Karo-Karo  

en Zr. Francis Dakhi: 

25 jaar in de congregatie. 

 

Ook waren er drie leken die hun 

sterke verbondenheid met de missie 

van de congregatie bekrachtigden. 

 

 

 

 

Eén vrouw is kandidaat voor geassocieerd 

lidmaatschap.  
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Ook in de Filippijnen en in Nederland 

was er aandacht voor de stichtingsdag 

van de congregatie. 

 

Hier waren de zusters verenigd in gebed.  

In verband met de corona maatregelen 

konden de zusters niet bij elkaar komen.  

De Nederlandse zusters volgden de 

Eucharistieviering op de eigen kamer.  

 

In de Filippijnen bood het Evangelie 

onderwerpen die tot nadenken stemden.  

 

Nieuwe contactpersoon voor Timor Leste 

Zr. Sofiani is al aardig ingeburgerd in Nederland. Ook in het generaal bestuur 

heeft ze haar plekje gevonden. Daarom is besloten dat zij de nieuwe 

contactpersoon van Timor Leste gaat worden. Zij neemt deze taak over van  

Zr. Hermin, die de contactpersoon voor Nederland en België blijft. 

 

Jubilea 

België 

70 jaar in de congregatie:  

17 november     Zr. Henrite Neyens      

Indonesie 

65 jaar in de congregatie:  

3 oktober   Zr. Alberta Telaumbanua     

50 jaar in de congregatie:  

8 december  Zr. Florentina Siregar     

12½ jaar in de congregatie:  

24 december   Zr. Leony Bela Malo, Zr. Antonia Inya Bebe, Zr. Yosefa  

    Telaumbanua en Zr. Krispina Manaö     

Nederland 

75 jaar in de congregatie:  

28 oktober  Zr. Gradine Verbakel       

70  jaar in de congregatie:  

17 november   Zr. Serva Bergsma, Zr. Hyacinthe Rijk, Zr. Hennie Ruimers,  

   Zr. Corneline Buijsman, Zr. Laetitia Goris,  Zr. Adelaïde van   

          den Berkmortel, Zr. Antonetta van Uden en Zr.  Geertrui   

  Koks.  
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65 jaar in de congregatie:  

28 oktober  Zr. Dominique van der Poll en Zr. Bernarda Krijger   

  

60 jaar in de congregatie:  

13 november   Zr. Birgitte Meeus, Zr. Mariëtte Kinker en  Zr. Francis van 

    Rooijen   

   

Overleden 

De afgelopen maanden zijn zes zusters overleden: 

06-09-20  Zr. Martini Wouters 

08-09-20  Zr. Hélène Vogels 

20-10-20  Zr. Mary Schaefer 

27-10-20  Zr. Aloys van der Burg 

31-10-20  Zr. Camilla Heinemann 

09-11-20  Zr. Adriani Verhulst 

03-12-20  Zr. Vincent Mol 

 

 

Vakantie 

Zr. Elisângela en Zr. Josephine brengen beiden het einde van het jaar en het 

begin van 2021 in hun thuisland door. Vakantie wordt gekoppeld aan een 

werkbezoek. Zr. Elisângela komt terug op 24 januari en Zr. Josephine op 1 april 

2021. 

 

Gesloten 

Het generalaat is gesloten van 24 december tot en met 4 januari. 

 

 

Kerstkaart 2020 

De afbeelding op de kerstkaart is dit jaar anders dan anders.  

Kerstmis is het feest van het licht, van hoop en van nieuw leven. Met deze 

afbeelding spreken we voor iedereen de wens uit op een hoopvolle toekomst. 

We hebben het afgelopen jaar te maken gehad met een pandemie. Laten we 

vertrouwen op Gods bescherming en hopen op een nieuw jaar waarin we 

tegenslagen het hoofd kunnen bieden.  

Hoop op balans in ons leven, dat we delen  met anderen. 
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