
  

 

Overweging door Zr. Hermin Bu’ulölö 
Het is voor ons zo gewoon om Maria om ons heen te hebben. We voelen ons misschien ook 
wel een beetje Maria. Ze was een eenvoudige vrouw, afkomstig uit een klein dorpje. Maar 
Maria was ook een moedige vrouw. We zouden nu zeggen: “Ze is een vouw uit één stuk, 
onopvallend, over het algemeen op de achtergrond, maar o zo belangrijk.” 
Als moeder van Jezus heeft ze haar zoon ruimte gegeven om zich te ontwikkelen tot de man 
die wij kennen uit de Bijbel. In haar tijd zou ze Hem misschien niet begrepen hebben en Zijn 
manier van optreden wellicht een beetje vreemd gevonden hebben, maar ze bleef achter 
Hem staan tot het einde toe.  
 

Maria is al meer dan 2000 jaar een voorbeeld en inspiratiebron voor ons in haar eenvoud en 
bewogenheid, haar grenzeloze liefde voor de ander en haar dienstbaarheid. Ze is de moeder 
van ons allen. We zijn vertrouwd met haar en heten niet voor niets Zusters van Liefde van 
Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Mgr. Zwijsen gaf als reden voor deze naam: 
‘Zusters van Liefde, omdat de deugd van Liefde en Barmhartigheid in de Congregatie 
bijzonder moet beoefend worden.’ (Gemeenzame Gesprekken over de Bijzondere Regelen,  
1ste Conferencie. Tilburg 1864). Dat is ook wat we vanaf 1832 proberen te doen, naar het 
voorbeeld van Maria. 
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Maria,  
is voor ons  

- Zusters van Liefde-  
een inspirerend voorbeeld  

van barmhartige liefde,  
in eenvoud  

en beschikbaarheid. 
(Const. Art. 12) 
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Maria is ook Moeder van Barmhartigheid omdat Jezus aan haar zijn Kerk en de hele mensheid 
toevertrouwt. Aan de voet van het Kruis, als ze Johannes als haar zoon aanvaardt, als ze 
samen met Christus vergeving vraagt aan de Vader voor hen die niet weten wat ze doen  
(Lc 23:34), ervaart Maria, in volmaakte volgzaamheid aan de Geest, de rijkdom en de 
universaliteit van Gods liefde. Dit opent haar hart en stelt het in staat het hele menselijke ras 
te omarmen. Zo wordt Maria de Moeder van ieder van ons, de Moeder die voor ons 
goddelijke barmhartigheid verkrijgt. 
 

Provinciaal kapittel in Nederland 
De eerste week van maart stond in het teken van het provinciaal kapittel in Nederland. 
Zr. Hermin en Zr. Elisângela waren aanwezig. Eigenlijk zou het kapittel in november 2020 
plaatsvinden. Dat werd uitgesteld vanwege corona.  
Er werden strenge maatregelen genomen om het risico op verspreiding van Covid-19 tot een 
minimum te beperken. Gelukkig is er ook niemand ziek geworden. 
Diverse onderwerpen werden op een professionele manier besproken. Het was interessant 
om te horen hoe zusters dachten over de kern van het religieuze leven en op welke manier de 
kernwaarden ook nu nog gestalte kunnen krijgen. Natuurlijk kwam ook de toekomstige 
bestuurbaarheid aan de orde met de vraag hoe de zusters een religieuze gemeenschap 
kunnen blijven.  
 

Nadat de inhoudelijke onderwerpen 
besproken waren, volgde het keuzeproces. 
Er werden drie zusters gekozen die met de 
aanbevelingen uit de discussies aan de slag 
gaan. Zr. Mariëtte Kinker is de komende vier 
jaar de provinciale overste. Zij wordt in haar 
taken ondersteund door Zr. Mel Heuver en 
Zr. Paulien Mul. Een energiek team dat voor 
de laatste keer de Nederlandse provincie zal 
leiden. 
Het generaal bestuur feliciteert de 
Nederlandse provincie met deze keuze en 
wenst het nieuwe bestuur veel succes en 
wijsheid toe. 
 

Indonesië 
De pandemie blijft gevolgen hebben voor het leven van zusters. In Indonesië hebben de drie 
communiteiten in Medan een Eucharistieviering gehouden als dankzegging voor het herstel 
van de zusters die de afgelopen maanden besmet waren met het coronavirus. Tegelijk was dit 
de interne openingsceremonie voor de junior zusters die dit jaar hun geloften voor het leven 
zullen afleggen. 

Vlnr: Zr. Mariëtte, Zr. Paulien, Zr. Mel 
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Ook de novicen merken dat de tijden zijn veranderd. Voor hen was dit de afsluitende viering 
van de oriëntatieperiode van dertien van hen. Vanwege het coronavirus heeft deze periode 
plaatsgevonden in de communiteiten in Medan in plaats van in de verschillende 
communiteiten. Na de Eucharistieviering zijn ze teruggegaan naar het noviciaat.  
 

 

Dank je wel Zr. Maria  
Zr. Maria Lynen is weer terug in België. De 
Braziliaanse zusters waren erg blij met 
haar en bedanken Zr. Maria heel hartelijk 
voor haar toewijding en inzet gedurende 
de 51 jaar dat ze in het Noordoosten van 
Brazilië woonde en werkte.  
Zr. Paula schrijft: “Ze heeft in die jaren 
zoveel levens verrijkt door haar aandacht, 
vriendelijkheid, luisterend oor en haar zijn. 
We kunnen niet eens alles opnoemen waar 
de mensen hier dankbaar voor zijn. Daarom kunnen we alleen maar zeggen: DANK U WEL 

ZUSTER MARIA. Moge alles wat hier door jouw aanwezigheid 
gebeurde zich omvormen in genade en gezondheid. We hopen 
dat je altijd onze dankbaarheid en aanwezigheid mag blijven 
voelen door ons gebed. Nogmaals bedankt voor al je toewijding 
en inzet. En hier bedanken we ook de Belgische Provincie, voor 
het feit dat ze ons de mogelijkheid hebben gegeven om 
Zr. Maria gedurende deze tijd in onze provincie te laten wonen 
en voor alle steun aan ons gegeven. Vandaag kunnen we alleen 
maar zeggen: Dank u Heer, Heer mijn God, dank u Heer, want 
alles behoort U toe. Dit is een lied dat Zr. Maria altijd zo graag 
zong, en nu weerklinkt in ons hart als een vorm van 
dankbaarheid aan God en de congregatie om haar hier bij ons te 
hebben gehad voor zo een lange tijd.” 
 

 
Timor Leste herstelt zich 
De situatie na de plotselinge overstromingen van vorige maand in Timor Leste wordt 
langzaam weer normaal. In Dili is de omheining van het vormingshuis op drie plaatsen 
ingestort. Door de sterke waterstromen werd de fundering weggeslagen en is het hek 
ingestort.  
 

Vlnr: Zr. Maria, Zr. Dalva en Zr. Paula 
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Het bisdom werkt samen met religieuze gemeenschappen die door de overstroming getroffen 
mensen helpen Ook onze zusters nemen deel aan deze hulpactiviteiten. Zo helpen ze bij het 
opruimen van afval in het milieu en bij het uitdelen van voedsel aan mensen die door de 
ramp zijn getroffen. 

 

Sommige zusters in Timor Leste zijn al gevaccineerd. Het wachten is nu op de vaccinatie van 
alle zusters.  
 

 

Zr. Josephine op werkbezoek in de Filipijnen 
Tijdens haar verblijf in de Filippijnen in de eerste maanden van dit jaar ontmoette 
Zr. Josephine de zusters tussen periodes van quarantaine door. De zusters uit de drie 
gemeenschappen hadden vanwege reisbeperkingen geen kans om samen te komen tijdens 
speciale gelegenheden zoals met Pasen. Ondanks de fysieke afstand die hen scheidt, zijn ze 
verenigd in gebed. 
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Zr. Josephine was blij de zusters toch te kunnen ontmoeten in de drie 
gemeenschappen en ze deelden persoonlijke en gemeenschappelijke 
ervaringen met elkaar, zowel vreugdevolle momenten naar ook zorgen. 
Gedurende de pandemie blijven de zusters in contact met elkaar, ook al is 
fysieke aanwezigheid niet mogelijk. Dat doen ze door op hun eigen manier te 
bidden en vooral door tijdens de gemeenschapsgebeden intenties te bieden 
aan allen die hebben geleden en nog steeds lijden onder deze situatie. 
 

Zr. Amelita Dumagpi werkt als financieel medewerker bij de Sacred Heart 
Academy van Lupao. Terwijl Zr. Catherine zich als maatschappelijk werkster 
inzet om te helpen bij de ontwikkeling van het weeshuis Home of the Divine 
Mercy "Tahanan ng Banal na Awa" in San Jose Nueva Ecija.  
Zr. Elena en Zr. Jessica werken vanuit huis. Zij geven online les. Zr. Rosie zet 
haar taak voort als assistent van de Vicaris voor Religieuzen in het bisdom 
Cubao. 
De school en het centrum voor gehandicapten zijn tijdelijk gesloten vanwege 
corona. De leerlingen op de school krijgen online les en de mensen die in het 
centrum voor gehandicapten werken krijgen opdrachten om thuis dingen te 
maken. In de tussentijd knappen de zusters de tuin op en planten ze groenten.  
 

Er is een hulpoperatie voorbereid voor de arme gezinnen, gecoördineerd door 
AMRSP (Association of Major Religious Superiors). Onze zusters nemen deel 
aan deze operatie. Elk lid van de drie gemeenschappen heeft een eigen 
verantwoordelijkheid. 

Lupao communiteit: 
Vlnr: Zr. Amelita, Zr. Catherine, Zr. Josephine 
Zr. Nerie, Zr. Beatrix 

New Manila en Marikina communiteit 
gedurend het nieuwe jaar: 
Zrs. Rosie, Annie, Maria Pilar, Amy, 
Jessica, Elena, Josephine, Evangeline  
en Julia 



6 

 

Het is fijn te weten dat iedereen haar best doet en ze elkaar en anderen 
helpen om uit deze pandemie te komen. Voor Zr. Josephine was het moeilijk 
om weer terug te kerengezien de pandemie. Haar vlucht werd diverse malen 
geannuleerd. 
 

 

Nederland en België 
Op vrijdag 21 mei vierde de Nederlandse provincie haar 60 jarig bestaan. Het 
werd een bescheiden feestje. Er is voor de zusters een traktatie en er is een 
speciale kloosterquiz gemaakt die in het teken staat van dit 60-jarig bestaan.  
De Belgische zusters hebben ook een feestje in het vooruitzicht. Op 22 juni is 
Zr. Louise Bielen jarig. Zij wordt 103 jaar en daarmee is ze dan de oudste 
inwoonster van Zonhoven. De zusters hopen dat op die dag toch een beetje te 
kunnen vieren.  
 

 

Verjaardag Zr. Josephine 
Het is niet de gewoonte om 
de verjaardagen van de 
generale bestuursleden te 
vermelden in de Briefing. Er 
wordt een uitzondering 
gemaakt voor de 50ste 
verjaardag van Zr. Josephine. 
Een speciale verjaardag 
vraagt om speciale aandacht.  
Zr. Josephine was in de 
Filipijnen op de dag van haar 
verjaardag en zat in lock-
down. De verjaardag werd 
begin mei in het Generalaat 
gevierd, op de Nederlandse 
manier compleet met een 
‘Sara’. Volgens de 
Nederlandse traditie 
bereiken mensen die 50 
worden de leeftijd van de wijze mensen. Er wordt hiermee gerefereerd aan de 
Bijbel. Daarin kennen we Abraham en zijn vrouw Sara die de leeftijd van 50 
hadden bereikt en beschouwd werden als wijze mensen.  
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Lief en Leed 
Overleden 
Wij gedenken onze overledenen: 
19-04-21 Zr. Hennie Ruimers Arnhem (Nederland) 
30-04-21 Zr. Hyacinthe Rijk Tilburg (Nederland) 
03-05-21 Zr. Richarde Clijsters Zonhoven (België) 
04-05-21 Zr. Simone van der Velden Tilburg (Nederland) 
 

Jubilea 
Wij feliciteren: 
75 jaar in de Congregatie: 

5 mei  Zr. Agneta Smit  Tilburg (Nederland) 
65 jaar in de Congregatie: 

27 juni Zr. Alice Casey Willimantic (USA) 
 Zr. Janice Buszta  East Haven (USA) 

60 jaar in de Congregatie:  
19 juli Zr. Theresia Hondrö Gunung Sitoli (Indonesië) 

40 jaar in de Congregatie: 
3 juni  Zr. Kresensia Tamba Banjarbaru (Indonesië) 
 Zr. Veronika Situmorang  Sibolga (Indonesië) 
 Zr. Leonarda Liang  Padang (Indonesië) 

25 jaar in de Congregatie: 
1 juli  Zr. Xaverina Noni Pematang Siantar (Indonesië) 
 Zr. Ancilla Kaka Waikabubak (Indonesië) 
 Zr. Euphrasia Aa Medan (Indonesië) 
 Zr. Agnesia Apu Bobu Bali (Indonesië) 

12½ jaar in de Congregatie: 
2 juli  Zr. Natalia de Deus Maia Dili (Timor Leste) 
 


