
  

 

Overweging door Zr. Hermin 

De maand januari in Nederland, was de ‘maand van de bijbel’. In de media 

was op verschillende manieren aandacht voor dit boek dat de mensen 

wereldwijd tot steun en troost is. Van ons bisdom ontving ik een boekje 

getiteld Houvast, zoeken naar de bron van hoop.  Het is een briefwisseling 

tussen bisschop Gerard de Korte en de hoogste ambtsdrager van de 

Protestantse kerk René de Reuver. Erg interessant. Ze schrijven over 

verschillende onderwerpen en geven binnen die onderwerpen betekenis aan 

de Bijbel. Ieder vanuit het eigen perspectief.  

 

Een heel bijzondere briefwisseling is de vierde. Die gaat over de vastentijd. In 

de Bijbel wordt volop gevast. Het is een onderdeel van gelovig leven. Het 

heeft te maken met het ontzeggen van iets voor jezelf ten dienste van de 

ander. In de Bergrede worden de leerlingen van Jezus opgeroepen tot 

gerechtigheid, tot het leiden van een rechtvaardig leven. Een leven van 

barmhartigheid, bidden en vasten.  

Dat bracht mij tot nadenken over ‘vasten’. In deze coronatijd hoor je om je 

heen dat mensen van alles doen om gezond te blijven. Velen willen gewicht 

verliezen om uit de risicogroep te blijven. Minder eten wordt gezien als 

vasten. Maar is dat wel het vasten zoals in de Bijbel bedoeld wordt? Het is in 

ieder geval jezelf iets ontzeggen. Maar niet ten dienste van de ander. 

Ik denk eerder dat vasten te maken heeft met gerechtigheid, met 

rechtvaardigheid, met een eerlijke verdeling onder de mensen.  

Rechtvaardigheid, en daarmee gerechtigheid, is één van de fundamenten van 

onze samenleving. We willen zo graag dat de ander het even goed heeft als 

wijzelf.  

Zonder rechtvaardigheid is het moeilijk om in vrede met elkaar samen te  

leven. Echter rechtvaardigheid zonder barmhartigheid is koud en hard, zonder 

medeleven.  Als christenen willen we barmhartig zijn naar elkaar, ook als  

ons onrecht wordt aangedaan. We hebben immers de opdracht elkaar te  

vergeven. Dat lukt ons alleen wanneer we betrokken zijn en blijven bij elkaar. 

We zijn bewogen en zien om naar de ander. 
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Werkbezoek Brazilië 

Zr. Elisângela is medio december 2020 vertrokken naar Brazilië om de 

kerstdagen bij de zusters door te brengen nadat ze eerst in quarantaine had 

gezeten. Vervolgens bezocht ze haar familie en in het nieuwe jaar was het tijd 

voor het werkbezoek. Ze bracht bezoeken aan alle communiteiten en sprak 

met het provinciaal bestuur. 

 

Het gaat goed met de zusters. Zr. Maria Lynen bereidt zich voor op haar 

terugkeer naar België. Er is nog geen datum bekend omdat alles afhangt van 

de ontwikkelingen van de pandemie. Onlangs is ze voor de eerste maal 

gevaccineerd en is ze in afwachting van de tweede vaccinatie in Brazilië.  

De pandemie speelt een grote rol in het werk dat de zusters doen. Scholen zijn 

gesloten en er wordt online onderwijs gegeven. Ook de stichting Dom Helder 

Camera, het centrum voor de ouderen, is dicht. Vorig jaar nog, sprong de 

Braziliaanse overheid bij in de kosten van de leerkrachten van de scholen en 

van de medewerkers van de Dom Helder Camera stichting. Helaas is die steun 

opgeheven.  

 

Zr. Dalva en Zr. Graça zijn sinds oktober 2020 weer beperkt aan de slag gegaan 

in Ibimirim met de nodige maatregelen die ze in acht moeten nemen. 

Ook de uitwisseling met de zusters uit Timor Leste is afhankelijk van de 

ontwikkelingen met betrekking tot de pandemie, met name met het 

vaccinatieprogramma.  

 

Joël 2:13 zegt: "Scheur uw hart en niet uw kleding."  

Dus wat God wil tijdens ons vasten is een 'hart dat  

verscheurd wil worden' zodat we oprecht spijt  

hebben van al onze fouten en zonden en dankbaar 

Gods liefde en vergeving ervaren die in ons 

dagelijks leven voorkomt. 

Ten slotte is ons vasten tijdens deze vastentijd 

een teken van onze bereidheid om echt vrede 

te sluiten met God en daarmee met onszelf en 

met anderen. 
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De Braziliaanse zusters hopen dat het in juli of augustus veilig genoeg is voor 

de twee zusters uit Timor Leste om naar Brazilië te komen voor een periode 

van twee jaar. 

 

2021 zal voor Zr. Lusinete een bijzonder jaar worden. Eind dat jaar legt zij haar 

professie voor het leven af.  

 

 

 

 

 

Zr. Elisângela bracht een bezoek aan de Braziliaanse communiteiten in Bayeux 

(boven), Ibimirim (rechts boven) en Santa Rita (rechts onder). 

 

 

Provinciaal kapittel in Nederland 

Van 1 tot en met 5 maart zal in Tilburg het provinciaal kapittel gehouden 

worden met als thema “Het goede zal telkens weer wegen zoeken”.  

Het is een ander kapittel geworden dan anders nu er maatregelen genomen 

moeten worden in verband met het coronavirus. De deelnemers aan het 

kapittel zullen voorafgaande daaraan in quarantaine gaan.  

 

De Nederlandse provincie telt ongeveer 115 zusters waarvan bijna iedereen 

ouder is dan 80 jaar. Het is daarom ook logisch dat plannen voor de komende 

vier jaar zich toespitsen op voltooiing en de manier waarop de zusters samen 

gemeenschap vormen.  
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Timor Leste 

 

In Timor Leste is 

het coronavirus 

beheersbaar. De 

zusters zijn 

daarom van 11 tot 

en met 19 januari 

op retraite 

geweest in Ossu. 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn vijf nieuwe aspiranten. We hopen dat ze een 

goede tijd hebben in de congregatie om een 

weloverwogen besluit te kunnen nemen aan het einde 

van de aspirantenperiode. 

 

Indonesië 

Er zijn veel problemen in Indonesië. De pandemie is er eentje. Het coronavirus 

heeft namelijk grote gevolgen voor het werk dat de zusters doen en voor het 

apostolaat. Slaapzalen zijn gesloten omdat studenten niet naar school gaan.  

Ze volgen de lessen online. De door de pandemie veroorzaakte economische 

situatie is de reden dat veel ouders geen school- en/of kostgeld meer kunnen 

betalen. In de stichtingen komt daardoor veel minder geld binnen terwijl de 

salarissen van de leerkrachten wel betaald moeten worden.   

 

Daarnaast speelt ook de natuur een grote rol in de problemen die de 

Indonesische zusters onder ogen moeten zien. U hebt het wellicht ergens 

gehoord, gelezen of op de televisie gezien dat het eiland Kalimantan in 

Indonesië is getroffen door een overstroming. De scholen van onze zusters in 

Banjarmasin en Banjarbaru hebben erg te lijden onder deze overstroming.  
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Er is veel schoolmeubilair beschadigd evenals lesmateriaal. De rivieren in de 

buurt van Banjarmasin overstromen waardoor er een stevige en hoge brug 

nodig is om de kinderen naar school te kunnen laten gaan. 

De Indonesische provincie vraagt om ieders gebed. 

 

 

 

 

 

 

 

    Impressie van de     

    overstromingen 

 

Corona 

Zr. Josephine is tegelijk met Zr. Elisângela vertrokken. Waar de een naar 

Brazilië ging, ging de ander naar de Filippijnen. Ook Zr. Josephine zou haar 

vakantie combineren met een werkbezoek. Helaas is de situatie in de 

Filippijnen wat minder rooskleurig met betrekking tot het coronavirus. 

Langdurige quarantaine en nauwelijks mogelijkheden tot verplaatsing hebben 

ertoe geleid dat er nog geen gesprekken met de zusters hebben 

plaatsgevonden. 

 

In veel landen is de vaccinatie al begonnen. Zo ook bij onze zusters in 

Nederland, België, Engeland/Ierland en USA waar begonnen is met ouderen en 

met kwetsbare mensen. 
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Lief en Leed 

 

Jubilea 

28 april  65 jaar in de Congregatie 

   Zr. Marie-Louise van den Eerenbeemt, Tilburg 

                           Zr. Bernadette Nijenkamp, Tilburg 

   Zr. Marianne van de Ven, Tilburg 

 

30 april  60 jaar in de Congregatie  

   Zr. Ursula van de Ven, Tilburg 

   Zr. Corrie Langermans, Tilburg 

 

Overleden 

Wij gedenken onze overledenen: 

09-12-2020, Zr. Balthazarina Buis, Tilburg - Nederland 

25-12-2020, Zr. Katarina Fau, Jakarta - Indonesie 

30-12-2020, Zr. Gerardi van der Burgt, Tilburg - Nederland 

20-01-2021, Zr. Paulus de Bruijn, Tilburg - Nederland 

25-01-2021, Zr. Catherine Shakespeare, Pantasaph -  Verenigd Koninkrijk 

01-02-2021, Zr. Gerdina Tromp, Tilburg – Nederland 

20-02-2021, Zr. Thérèse Oortwijn, Zonhoven – België. 
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