
  

 

Reflexão por Ir. Hermin 

O mês de janeiro na Holanda foi o "mês da Bíblia". De várias maneiras, a 
mídia recebeu atenção por este livro, que é um apoio e conforto para as 
pessoas no mundo todo. Recebi da nossa diocese um livreto intitulado 
Handhold, Searching for the Source of Hope (Handhold, em busca da fonte de 
esperança). É uma troca de cartas entre o bispo Gerard de Korte e o mais alto 
ministro da igreja protestante René de Reuver. Muito interessante. Eles 
escrevem sobre vários tópicos e dão significado à Bíblia dentro desses tópicos. 
Cada um a partir de sua própria perspectiva. 
 

Uma troca de cartas muito especial é a quarta. É sobre o jejum. A Bíblia está 
cheia de jejuns. Faz parte da vida religiosa. Tem a ver com negar a si mesmo 
algo pelo serviço do outro. No Sermão da Montanha, os discípulos de Jesus 
são chamados para a justiça, para levar uma vida justa. Uma vida de 
misericórdia, oração e jejum. 
 
Isso me fez pensar no "jejum". Durante este tempo do corona, você ouve por 
aí que as pessoas estão fazendo de tudo para permanecer saudáveis. Muitos 
querem perder peso para ficar fora do grupo de risco. Comer menos é visto 
como jejum. Mas é esse o jejum conforme a intenção da Bíblia? Em qualquer 
caso, é negar algo a si mesmo. Mas não a serviço do outro. Em vez disso, acho 
que o jejum tem a ver com justiça, com distribuição justa entre as pessoas. 
Justiça, é um dos alicerces da nossa sociedade. Queremos tanto que a outra 
pessoa seja tão boa quanto nós. Sem justiça é difícil vivermos juntos em paz. 
Porém, a justiça sem misericórdia é fria e dura, sem compaixão. Como 
cristãos, queremos ser misericordiosos uns com os outros, mesmo quando 
somos injustiçados. Afinal, temos o comando de perdoar um ao outro. Só 
temos sucesso quando estamos envolvidos e permanecemos juntos. Somos 
movidos e olhamos para o outro. 
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Visita de trabalho: Brasil 

A Irmã Elisângela partiu para o Brasil em meados de dezembro de 2020 para 
passar o Natal com as irmãs depois de um período em quarentena. Em 
seguida, ela visitou sua família e no ano novo foi a vez da visita de trabalho. Ela 
visitou todas as comunidades e conversou com o conselho provincial. As irmãs 
estão bem. Irmã Maria Lynen se prepara para retornar à Bélgica. Ainda não se 
sabe a data porque tudo depende da evolução da pandemia. Ela foi vacinada 
recentemente pela primeira vez e aguarda a segunda dose da vacinação no 
Brasil.  
 
A pandemia está desempenhando um grande papel no trabalho que as irmãs 
estão fazendo. As escolas estão fechadas e o ensino é feito online. A fundação 
Dom Helder Câmera e centro de convivência estão fechados. Ainda no ano 
passado, o governo brasileiro contribuiu com os custos dos salários dos 
professores das escolas e dos funcionários da fundação Dom Helder Câmera, 
mas infelizmente, esse suporte acabou. 
 
Irmã Dalva e Irmã Graça voltaram a trabalhar em Ibimirim de forma limitada 
desde outubro de 2020. Há medidas necessárias que devem ser observadas.  
O intercâmbio com as irmãs de Timor Leste depende também da evolução da 
pandemia, principalmente do programa de vacinação.  
 

   

Joel 2,13 diz: “Rasguei os vossos corações e não as vossas vestes”. 
Então, o que Deus quer em nosso jejum é um ‘coração que 

quer ser dilacerado’ para que nos arrependamos 
sinceramente de todos os nossos erros e pecados 

e experimentemos com gratidão o amor e o 
perdão de Deus que ocorre em nossas vidas 

diárias. 
Finalmente, nosso jejum durante este período 

quaresmal deve ser um claro sinal da nossa 
vontade de realmente fazer as pazes com Deus, que 

nos permitirá fazer as pazes conosco e com os outros. 
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As irmãs brasileiras esperam que em julho ou agosto seja seguro o suficiente 
para que as duas irmãs de Timor Leste vá ao Brasil por um período de dois 
anos.  
Para Ir. Lusinete 2021 será um ano especial. No final deste ano, ela fará seus 
votos perpétuos. 
 
 
 

 
Ir. Elisângela visitou as comunidades brasileiras em Bayeux (acima), Ibimirim 

(acima à direita) e em santa Rita (abaixo à direita). 

 

 

Capítulo provincial na Holanda 

De 1 a 5 de março, o capítulo provincial holandês será realizado com o tema 
“Os bons sempre encontram caminhos.” Tornou-se um capítulo diferente do 
normal agora que medidas devem ser tomadas em relação ao vírus corona.  
Os participantes do capítulo serão colocados em quarentena antes disso. 
A província holandesa tem cerca de 115 irmãs, quase todas com mais de 80 
anos. Faz sentido, portanto, que os planos para os próximos quatro anos se 
concentrem na conclusão e em como as irmãs formam comunidade juntas. 
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Timor Leste 

 
O corona vírus é 
controlável no Timor-
Leste. Em janeiro 
passado, as irmãs 
fizeram um retiro de 11 
a 19 de janeiro em Ossu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As irmãs receberam cinco novas aspirantes. Esperamos 
que elas tenham um bom tempo na congregação para 
poder tomar uma decisão no final do período do 
aspirantado. 
 

 

Indonésia 

Existem muitas dificuldades na Indonésia. A pandemia é uma delas. O corona 
vírus tem consequências importantes para o trabalho das irmãs e para o 
apostolado. Os dormitórios estão fechados porque os alunos não estão 
frequentando a escola. Eles fazem as aulas online. A situação econômica 
causada pela pandemia é a razão pela qual muitos pais não podem mais pagar 
a escola e / ou o dinheiro da pensão. Como resultado, muito menos dinheiro 
vai para as fundações, enquanto os salários dos professores têm de ser pagos.  
 
Além disso, a natureza também desempenha um papel importante nos 
problemas que as irmãs indonésias têm de enfrentar. Você pode ter ouvido, 
lido ou visto na televisão em algum lugar que a ilha de Kalimantan, na 
Indonésia, foi atingida por uma enchente.  
 
As escolas de nossas irmãs em Banjarmasin e Banjarbaru foram gravemente 
afetadas por esta enchente. Muitos móveis escolares e materiais de ensino 
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foram danificados. Os rios nas proximidades de Banjarmasin transbordam, 
exigindo uma ponte alta e forte para que as crianças possam ir à escola. A 
província da Indonésia pede a oração de todos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Impressão das enchentes 

 

 

Corona 

Irmã Josephine partiu ao mesmo tempo que Ir. Elisângela, onde uma foi para o 
Brasil e a outra foi para as Filipinas. Irmã Josephine também combinava suas 
férias com uma visita de trabalho. Infelizmente, a situação nas Filipinas é 
menos otimista com relação ao vírus corona. Quarentena prolongada e quase 
nenhuma possibilidade de realocação fizeram com que nenhuma conversa 
com as irmãs ainda tivesse ocorrido. 
 

A vacinação já começou em muitos países. Este também é o caso de nossas 
Irmãs na Holanda, Bélgica, Reino Unido / Irlanda e EUA, onde começou com os 
idosos e com pessoas vulneráveis. 
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Jubileus 

Nós parabenizamos: 
28 de abril - 65 anos na Congregação   
Ir. Marie-Louise van den Eerenbeemt, Tilburg 
Ir. Bernadette Nijenkamp, Tilburg 
Ir. Marianne van de Ven, Tilburg 
 

30 de abril - 60 anos na Congregação  
Ir. Ursula van de Ven, Tilburg 
Ir. Corrie Langermans, Tilburg 

 

 

Irmãs que faleceram 

Nós nos lembramos de nossas falecidas irmãs: 
09-12-2020, Ir. Balthazarina Buis, Tilburg - Holanda 
25-12-2020, Ir. Kararina Fau, Jacarta - Indonésia 
30-12-2020, Ir. Gerardi van der Burgt, Tilburg – Holanda 
20-01-2021, Ir. Paulus de Bruijn, Tilburg - Holanda 
25-01-2021, Ir. Catherine Shakespeare, Pantasaph - Reino Unido 
02-01-2021, Ir. Gerdina Tromp, Tilburg – Holanda 
20-02-2021, Ir. Thérèse Oortwijn, Zonhoven – Bélgica 
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