
  

 

Renungan oleh Sr Hermin Bu’ulölö 
Sangat umum bagi kita untuk memiliki Bunda Maria di sekitar kita. Kita mungkin juga merasa 
seperti dia. Dia adalah seorang wanita sederhana dari sebuah desa kecil. Tapi Maria juga 
wanita pemberani. boleh dikatakan bahwa; “Maria wanita sederhana, rendah hati  dan 
beriman tangguh, latar belakang yang  sangat penting”.   
Sebagai ibu Yesus, dia telah memberi putranya ruang untuk berkembang menjadi pria yang 
kita kenal dari Alkitab. Pada zamannya dia mungkin tidak memahami-Nya dan berpikir cara 
bertindak-Nya agak aneh, tetapi dia berdiri bersama-Nya sampai akhir. 
 
Selama lebih dari 2000 tahun, Maria telah menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi kita 
dalam kesederhanaan dan belas kasihnya, cintanya yang tak terbatas kepada orang lain, dan 
pengabdiannya yang tanpa pamrih. Dia adalah ibu dari kita semua. Kita akrab dengannya dan 
tidak disebut sebagai Suster-Suster Cinta Kasih dari Mari Bunda yang berbelaskasih.  Mgr. 
Zwijsen memberikan alasan sebagai berikut untuk nama ini: 
"Suster cinta kasih, karena keutamaan cinta kasih dan belaskasih harus dipraktekkan secara 
khusus di dalam Kongregasi." (Percakapan Umum tentang Aturan Khusus, Konferensi 
Pertama. Tilburg 1864). Itu juga yang kita coba lakukan dari tahun 1832, mengikuti teladan 
Maria. 
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Maria, yang menyebut diri 

‘hamba Tuhan’. 

- Menjadi bagi kita Suster 

cintakasih -  

teladan cinta penuh belaskasih 

dalam kesederhanaan dan 

kesiapsediaan, 

yang mengilhami kita. 

(Const. Art. 12) 
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Maria juga Bunda Belaskasih karena kepadanya Yesus mempercayakan Gereja-Nya dan 
seluruh umat manusia. Di kaki Salib, ketika dia menerima Yohanes sebagai putranya, ketika 
dia meminta, bersama dengan Kristus, pengampunan dari Bapa bagi mereka yang tidak tahu 
apa yang mereka lakukan (Luk 23:34), pengalaman Maria, dalam ketaatan yang sempurna 
untuk Roh, kekayaan dan universalitas cinta Tuhan, yang membuka hatinya dan 
memungkinkannya untuk merangkul seluruh umat manusia. 
Demikianlah Maria menjadi Bunda bagi kita, Bunda yang memperoleh rahmat ilahi. 

 
Kapitel Provinsi Belanda 
Minggu pertama bulan Maret didominasi oleh kapitel provinsi di Belanda. Sr. Hermin dan  
Sr. Elisângela hadir. Sebetulnya kapitel itu harusnya dilaksanakan pada November 2020. Itu 
ditunda karena corona, langkah tegas telah dilakukan untuk meminimalisir risiko penyebaran 
Covid-19. Dan untungnya tidak ada yang sakit juga. 
Berbagai topik dibahas secara profesional. Menarik untuk mendengar bagaimana para suster 
memikirkan inti kehidupan religius dan bagaimana nilai-nilai inti masih dapat dibentuk hingga 
saat ini. 
 

Tentu saja, masa depan provinsi juga dibahas 
dengan pertanyaan bagaimana para suster 
agar  tetap menjadi komunitas religius. 
Setelah topik substantif dibahas, proses 
seleksi dilanjutkan. Tiga suster dipilih untuk 
menindaklanjuti  rekomendasi dari apa yang 
dibicarakan selama kapitel itu. 
 

Sr. Mariëtte Kinker terpilih  menjadi pemimpin 
provinsi untuk empat tahun mendatang. Dia 
didukung dalam tugasnya oleh Sr. Mel Heuver 
dan Zr. Paulien Mul. Tim energik yang akan 
memimpin provinsi Belanda untuk terakhir 
kalinya. 
Pimpinan Umum mengucapkan selamat kepada 
provinsi Belanda atas pilihan ini dan berharap dewan yang baru berhasil dan bijaksana. 
 

Indonesia 
Pandemi terus mempengaruhi kehidupan para suster di Indonesia. Ketiga komunitas di 
Medan menggelar perayaan Ekaristi sebagai ungkapan syukur atas kesembuhan beberapa 
suster yang terjangkit virus corona dalam beberapa bulan terakhir. Pada saat yang sama,  
upacara pembukaan persiapan kaul kekal untuk para suster junior yang akan mengikrarkan 
kaul kekal mereka pada tahun ini. 

  Sr Mariëtte               Sr Paulien                Sr Mel 
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Sekaligus penutupan masa orientasi untuk ketiga belas novis, yang telah menyelesaikan 
orientasi mereka lalu kembali ke novisiat. Pada umumnya masa orientasi mereka diutus di 
berbagai komunitas namun akibat virus Corona, masa orientasi mereka hanya dipusatkan di 
komunitas St. Gabriel-Sukadono Medan.   
 

Ucapan terimakasih kepada  Sr. Maria Lynen 
Sr. Maria Lynen telah kembali ke Belgia. 
Para suster Brasil sangat senang dan 
berterima kasih kepada Sr. Maria atas 
pengabdian dan pengabdiannya selama  
51 tahun  tinggal dan berkarya di Brasil.  
Sr. Paula menulis: “Dia telah memperkaya 
begitu banyak kehidupan di tahun-tahun 
itu melalui perhatian, kebaikan, 
pendengaran, dan keberadaannya. Kami 
bahkan tidak bisa menuliskannya  
semua,banyak  orang sangat bersyukur. Oleh karena itu, kami hanya bisa mengucapkan 
TERIMA KASIH Suster MARIA. Semoga semua yang telah suster lakukan di sini melalui 

kehadiranmu berubah menjadi  rahmat dan kesehatan. Kami 
berharap suster merasakan rasa syukur dan kehadiran kami 
melalui doa kami. Terima kasih sekali lagi atas semua 
pengabdianmu dan usaha suster. Dan di sini kami juga berterima 
kasih kepada Provinsi Belgia karena telah memberi kami 
kesempatan untuk memiliki Sr. Maria tinggal di provinsi kami 
selama ini dan untuk semua dukungan yang diberikan kepada 
kami. Hari ini kami hanya bisa mengucapkan: Terima kasih 
Tuhan, Tuhanku,  karena semuanya adalah milikMu. Ini adalah 
lagu yang selalu disukai Suster Maria sering  dinyanyikan, dan 
kini bergema di hati kami sebagai bentuk rasa syukur kepada 
Tuhan dan kongregasi  yang telah bersamanya di sini untuk 
waktu yang lama. ”  
 
 

 
 
 

Timor Leste  
Situasi setelah banjir bandang di Timor Leste bulan lalu perlahan kembali normal. Di Dili, 
pagar rumah pembinaan roboh di tiga tempat. Karena arus air yang kuat, pondasi roboh dan 
pagar juga roboh. 
 

Sr. Maria, Sr. Dalva and Sr. Paula 
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Keuskupan bekerja dengan komunitas religius untuk membantu mereka yang terkena dampak 
banjir. Para suster kita juga berpartisipasi dalam upaya bantuan ini. Misalnya, mereka 
membantu membersihkan sampah di lingkungan dan mendistribusikan makanan kepada 
orang-orang yang terkena bencana. 

 

Beberapa suster di Timor Leste sudah divaksinasi. Sekarang mereka masih harus menunggu 
vaksinasi dari semua suster. 
 
 

Kunjungan kerja di Filipina 
Selama tinggal di Filipina dalam beberapa bulan pertama tahun ini, Sr Josephine bertemu 
dengan para suster di sela-sela masa karantina. Para suster dari tiga komunitas tidak 
mendapat kesempatan untuk berkumpul pada acara-acara khusus seperti perayaan Paskah 
karena pembatasan perjalanan. Meski jarak fisik memisahkan kami, namun kami tetap 
bersatu dalam doa. 
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Sr. Josephine senang bertemu dengan para suster di tiga komunitas di mana 
mereka berbagi pengalaman pribadi dan komunitas dengan sukacita dan 
beberapa keprihatinan.  
Selama pandemi, para suster tetap berhubungan satu sama lain, meskipun 
kehadiran fisik tidak memungkinkan. Mereka melakukan ini dengan berdoa 
dengan cara mereka sendiri dan terutama dengan niat ke dalam doa bersama 
untuk semua yang telah menderita dan masih menderita dari situasi ini. 
 

Sr. Amelita Dumagpi terus bekerja sebagai bendahara di sekolah Hati Kudus 
Lupao. Sedangkan Sr. Catherine sebagai pekerja sosial berkomitmen untuk 
membantu pengembangan Panti Asuhan Panti Asuhan Kerahiman Ilahi 
“Tahanan ng Banal na Awa” di San Jose Nueva Ecija.  
Sr. Elena dan Sr. Jessica, bekerja dari rumah dalam pengajaran secara daring / 
persiapan modul. Sr. Rosie melanjutkan tugasnya sebagai asisten Vikaris 
Religius di Keuskupan Cubao. 
Sekolah dan panti difabel ditutup sementara karena corona. Para siswa di 
sekolah dapat menerima pelajaran secara daring dan orang-orang yang 
bekerja di pusat penyandang cacat diberi tugas untuk membuat sesuatu di 
rumah. Sementara itu, para suster sedang membersihkan kebun dan 
menanam sayur-sayuran. 
 

Pemberian bantuan telah disiapkan untuk keluarga miskin yang 
dikoordinasikan dengan AMRSP (Asosiasi Para Pemimpin Religius filipina).  
Para suster  kita mengambil bagian dari pemberian bantuan itu. Setiap suster  
dari ketiga komunitas tersebut melakukan tanggung jawabnya. 

 

 
Komunitas Lupao: Sr. Amelita, Sr. Catherine,  
Sr. Josephine, Sr. Nerie and Sr. Beatrix 

Komunitas New Manila dan Marikina 
selama Tahun Baru:  
Srs. Rosie, Annie, Maria Pilar, Amy, 
Jessica, Elena, Josephine, Evangeline 
and Julia 
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Melihat situasi selama kunjungannya, sangat sulit untuk kembali karena 
situasi. Senang mengetahui bahwa setiap orang melakukan yang terbaik  
dan mereka membantu satu sama lain dan orang lain untuk keluar dari 
pandemi ini. 
 

 

Belanda dan Belgia 
Provinsi Belanda akan merayakan hari jadinya yang ke-60 pada hari Jumat  
21 Mei. Ini akan menjadi pesta yang sederhana. Ada makanan lezat untuk  
para suster dan kuis biara khusus telah dibuat, didedikasikan untuk ulang 
tahun ke-60 ini. 
 

Para suster Belgia juga merencanakan pesta. Pada tanggal 22 Juni, ini adalah 
hari ulang tahun Sr. Louise Bielen. Dia akan berusia 103 tahun, menjadikannya 
penghuni tertua Zonhoven. Para suster berharap bisa merayakannya pada hari 
itu.  
 
 

Ulang tahun Sr. Josephine 
Tidaklah lazim untuk 
menyebutkan ulang tahun 
anggota dewan umum dalam 
briefing. Ini pengecualian dibuat 
untuk ulang tahun ke-50 Sr. 
Josephine. Ulang tahun khusus 
membutuhkan perhatian 
khusus. 
Sr. Josephine berada di Filipina 
pada hari ulang tahunnya dan 
saat itu masih menjalani masa 
karantina. Ulang tahun dirayakan 
pada awal Mei di Generalat, 
dengan cara Belanda lengkap 
dengan "Sara".  
Menurut tradisi Belanda, usia 50 
tahun mencapai usia orang bijak. 
Referensi dibuat untuk Alkitab. 
Di dalamnya kita mengenal Abraham dan istrinya Sarah yang telah mencapai 
usia 50 tahun dan karenanya dianggap sebagai orang bijak. 
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Kegembiraan dan kesedihan 
Berita meninggal dunia 
Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa suster telah meninggal: 
19-04-21  Sr. Hennie Ruimers   Arnhem (Belanda) 
30-04-21  Sr. Hyacinthe Rijk   Tilburg (Belanda) 
03-05-21  Sr. Richarde Clijsters   Zonhoven (Belgia) 
04-05-21  Sr. Simone van der Velden  Tilburg (Belanda) 
 

Pesta hidup membiara 
Kami mengucapkan selamat pesta hidup: 
75 tahun di Kongregasi: 

5 Mei  Sr. Agneta Smit    Tilburg (Belanda) 
65 tahun di Kongregasi: 

27 Juni  Sr. Alice Casey     Willimantic (AS) 
 Sr. Janice Buszta    East Haven (AS) 

60 tahun di Kongregasi: 
19 Juli  Sr. Theresia Hondrö   Gunung Sitoli (Indonesia) 

40 tahun di Kongregasi: 
3 Juni  Sr. Kresensia Tamba   Banjarbaru (Indonesia) 

 Sr. Veronika Situmorang   Sibolga (Indonesia) 
 Sr. Leonarda Liang    Padang (Indonesia) 

25 tahun di Kongregasi: 
1 Juli  Sr. Xaverina Noni    Pematang Siantar (Indonesia) 

 Sr. Ancilla Kaka    Waikabubak (Indonesia) 
 Sr. Euphrasia Aa    Medan (Indonesia) 
 Sr. Agnesia Apu Bobu   Bali (Indonesia) 

12½ tahun di Kongregasi: 
2 Juli  Sr. Natalia de Deus Maia   Dili (Timor Leste) 
 

 


