
  

 

Renungan oleh Sr. Hermin  

Bulan Januari di Belanda adalah "bulan Alkitab". Dengan berbagai cara, media 

mendapat perhatian untuk buku ini, yang merupakan dukungan dan 

penghiburan bagi orang-orang di seluruh dunia. Dari keuskupan kami, saya 

menerima sebuah buklet berjudul  pegangan  “Mencari Sumber Harapan". Ini 

adalah pertukaran surat antara uskup Gerard de Korte dan pendeta tertinggi 

gereja Protestan René de Reuver. Sangat menarik. Mereka menulis tentang 

berbagai topik dan memberi makna pada Alkitab dalam topik tersebut. 

Masing-masing dari sudut pandang mereka sendiri.  

 

Pertukaran surat yang sangat istimewa adalah yang keempat. Ini tentang 

puasa. Alkitab penuh dengan puasa. Itu adalah bagian dari kehidupan religius. 

Ini ada hubungannya dengan menyangkal sesuatu untuk melayani orang lain. 

Dalam Khotbah di Bukit, murid-murid Yesus dipanggil kepada kebenaran, 

untuk menjalani hidup yang benar.  

 

Hidup penuh kasih, doa dan puasa. Itu membuatku berpikir tentang "puasa". 

Selama masa korona ini Anda mendengar sekitar, bahwa orang melakukan 

segalanya untuk tetap sehat. Banyak yang ingin menurunkan berat badan 

untuk menghindari kelompok resiko. Makan lebih sedikit dianggap sebagai 

puasa. Tetapi apakah itu puasa sebagaimana dimaksud dalam Alkitab? 

Bagaimanapun, itu menyangkal sesuatu pada diri sendiri. Tapi tidak untuk 

melayani yang lain.  

Sebaliknya, menurut saya puasa berkaitan dengan keadilan, dengan 

pembagian yang adil di antara sesama. Keadilan, adalah salah satu fondasi 

masyarakat kita. Kita menginginkan agar orang lain juga berbuat baik. Tanpa 

keadilan sulit untuk hidup bersama dalam damai. Namun, keadilan tanpa 

belas kasihan itu dingin dan kaku, tanpa perasaan belas kasih. Sebagai orang 

Kristen, kita ingin berbelas kasihan satu sama lain, bahkan ketika kita 

dirugikan. Bagaimanapun, kita memiliki perintah untuk saling memaafkan. 

Kita dapat berhasil jika kita  melakukannya secara bersama. Kita tergerak dan 

melihat  yang lain.  
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Kunjungan kerja Brasil  

Sr. Elisângela berangkat ke Brasil pada pertengahan Desember 2020 untuk 

menghabiskan Natal bersama para suster setelah kembali  pertama dia 

dikarantina. Kemudian dia mengunjungi keluarganya di tahun baru, setelah itu 

kunjungan kerja. Dia mengunjungi semua komunitas dan berbicara dengan 

dewan provinsi.  

 

Para suster semua dalam keadaan sehat dan baik.  Sr. Maria Lynen 

mempersiapkan kepulangannya ke Belgia. Belum ada tanggal yang diketahui 

karena semuanya bergantung pada perkembangan pandemi. Dia baru-baru ini 

divaksinasi dan ingin menerima vaksinasi kedua di Brasil juga.  

Pandemi memainkan peran besar dalam pekerjaan yang dilakukan para suster. 

Sekolah ditutup dan pendidikan dilakukan daring. Pusat lansia juga ditutup. 

Baru tahun lalu, pemerintah Brasil berkontribusi untuk biaya staf panti jompo 

dan guru sekolah. Sayangnya, dukungan itu telah berakhir.  

 

Sr. Dalva dan Sr. Graça telah kembali bekerja di Ibimirim secara terbatas sejak 

Oktober 2020. Ada tindakan-tindakan penting yang harus mereka perhatikan.  

Pertukaran dengan suster dari Timor Leste juga tergantung pada 

perkembangan pandemi, terutama dengan program vaksinasi. Para suster 

Brazil berharap pada Juli atau Agustus sudah cukup aman bagi kedua suster 

dari Timor Leste untuk datang ke Brazil selama dua tahun.  

 

 

Yoel 2 ;13 "Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu."  

Jadi, yang diinginkan Tuhan dalam puasa kita adalah 

'hati yang ingin dicabik' sehingga kita dengan 

tulus menyesali segala kesalahan dan dosa 

kita dan dengan penuh syukur mengalami 

kasih dan pengampunan Tuhan yang terjadi 

dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, 

puasa kita selama masa Prapaskah ini jelas 

merupakan tanda kesediaan kita untuk benar-benar 

berdamai dengan Tuhan yang akan memampukan 

kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri dan orang 

lain.   
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Bagi Sr. Lusinete 2021 akan menjadi tahun yang istimewa. Di akhir tahun ini dia 

akan membuat kaul kekal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suster Elisângela mengunjungi komunitas di Bayeux (diatas), komunitas di 

Ibimirim (sebelah kanan paling atas) dan rumah pembinaan Santa Rita 

(sebelah kanan bagian bawah). 

 

 

Kapitel Provinsi  di Belanda  

Mungkin ini kapitel provinsi terakhir akan diadakan di Tilburg mulai 1-5 Maret, 

dengan tema Kebaikan akan selalu menemukan jalan. Ini telah menjadi babak 

yang berbeda dari biasanya sekarang bahwa tindakan harus diambil 

sehubungan dengan virus corona. Para peserta dalam kapitel ini akan 

dikarantina sebelumnya. Provinsi Belanda memiliki sekitar 115 suster lagi, 

hampir semuanya berusia di atas 80 tahun. Oleh karena itu, masuk akal bahwa 

rencana untuk empat tahun ke depan harus berfokus pada penyelesaian dan 

bagaimana para suster membentuk komunitas bersama.  
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Timor leste 

 

Virus korona dapat 

dikendalikan di Timor 

Leste. Januari lalu, para 

suster melakukan retret 

di Ossu. Lima calon 

baru telah tiba.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita  berharap mereka memiliki waktu yang baik di 

kongregasi  untuk menentukan pilihan mereka pada 

masa  pembinaan di aspiran. 

 

 

 

Indonesia 

Ada banyak kesulitan di Indonesia. Salah satu adalah pandemic. Virus korona 

memiliki konsekuensi besar bagi pekerjaan dan kerasulan yang dilakukan para 

suster. Asrama ditutup karena siswa tidak kesekolah. Mereka mengambil kelas 

secara daring. Situasi ekonomi yang terpuruk disebabkan oleh pandemi 

menjadi alasan banyak orang tua tidak mampu lagi membiayai sekolah dan 

biaya asrama. Akibatnya, uang yang masuk ke yayasan jauh lebih sedikit, 

sementara gaji para guru harus dibayarkan.  

 

Selain itu, alam juga berperan besar dalam kesulitan yang dihadapi para suster  

Indonesia. Anda mungkin pernah mendengar, membaca atau melihat di 

televisi bahwa kalimantan selatan  dilanda banjir besar.  

 

 

 



5 

 

Sekolah kita di Banjarmasin dan Banjarbaru terkena dampak banjir yang parah. 

Banyak perabot sekolah  yang rusak. Sungai-sungai di sekitar Banjarmasin 

meluap sehingga membutuhkan jembatan yang kuat dan tinggi untuk 

memungkinkan anak-anak bersekolah.  

Provinsi Indonesia momohon doa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pengaruh dari banjir 

 

 

 

Corona 

Sr. Josephine pergi pada waktu yang sama dengan Sr Elisângela. Di mana yang 

satu pergi ke Brasil, yang lain pergi ke Filipina. Sr. Josephine juga akan 

menggabungkan liburannya dengan kunjungan kerja. Sayangnya, situasi di 

Filipina kurang menggembirakan terkait virus corona. Karantina yang 

berkepanjangan dan hampir tidak ada kemungkinan untuk relokasi berarti 

belum ada pembicaraan dengan para suster.  

 

Vaksinasi telah dimulai di banyak Negara. Ini juga terjadi pada para suster kita 

di belanda, Belgia, Inggris/Irlandia dan Amerika serikat. Dimulai dengan 

orangtua dan orang-orang yang rentan. 
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Selamat Pesta hidup membiara: 

28 April                65 tahun di kongregasi  

Sr. Marie-Louise van den Eerenbeemt, Tilburg 

Sr. Bernadet Nijenkamp, Tilburg 

Sr. Marianne van den Ven, Tilburg 

 

30 April                 60 tahun di kongregasi   

Sr. Ursula van den Ven, Tilburg 

Sr.  Corrie Langermans, Tilbug 

 

Para suster kita yang meninggal antara lain: 

09-12-2020, Sr. Balthazarina Buis, Tilburg - Belanda  

25-12-2020, Sr. Katarina Fau, Jakarta - Indonesia  

30-12-2020, Sr. Gerardi van der Burgt, Tilburg - Belanda  

20-01-2021, Sr. Paulus de Bruijn, Tilburg - Belanda  

25-01-2021, Sr. Catherine Shakespeare, Pantasaph - Inggris  

01-02-2021, Sr. Gerdina Tromp, Tilburg – Belanda 

20-02-2021, Sr. Thérèse Oortwijn, Zonhoven – Belgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

��������	���
�����������������������������	���
�����������������������������	���
�����������������������������	���
�������������������������
�������
���	�������������������������������
���	�������������������������������
���	�������������������������������
���	����������������������������

	�����������	���	�����������	���	�����������	���	�����������	��� 


