
  

 

Pengantar 
Sudah agak lama kami tidak menerbitkan Briefing. Anda mungkin bertanya-tanya 'Apakah 
dewan pimpinan umum masih terus melakukan ini?' Izinkan saya meyakinkan Anda, karena 
kami benar-benar sibuk. Karena pembatasan corona global, belum ada kunjungan kerja. Oleh 
karena itu, kami tidak dapat memberi tahu Anda tentang para suster di negara lain. Mereka 
juga dihadapkan dengan lockdown, dan aktivitas mereka terbatas. Baru setelah peraturan di 
Belanda dan Belgia agak longgar, kami baru bisa melakukan kunjungan kerja pertama. Anda 
akan membaca lebih lanjut tentang itu di Briefing ini. Selama beberapa bulan terakhir kami 
telah mempersiapkan diri untuk ICB. Awalnya kami berharap pertemuan bisa berlangsung di 
ZIN. Namun, situasi di Asia membuat kami memutuskan untuk mengadakan pertemuan 
digital sebagai gantinya. Anda akan menemukan laporan singkat tentang pertemuan tersebut 
di bawah ini. 
 

 

Refleksi oleh Sr. Hermin Bu'ulölö  
Untuk pidato pembukaan ICB, saya terinspirasi oleh teks pendek 
dari surat pertama St. Paulus, di mana ia menyatakan bersyukur atas 
orang-orang Kristen di Filipi. Dengan kata-kata yang baik ia menulis, 
”Aku yakin, bahwa dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam 
Engkau, akan meneruskannya sampai selesai sampai pada hari 
Kristus Yesus.” (Filipi: 1:6). Santo Paulus berbicara di sini sebagai 
bapa rohani. Dia telah melakukan perjalanan ke sejumlah tempat 
dan selalu mewartakan Injil. Namun, St Paulus tidak bisa berada di 
mana-mana sekaligus…. Oleh karena itu, ia tetap berhubungan 
dengan rekan-rekan seimannya dari jarak yang sangat jauh melalui 
surat-suratnya. "Apa yang telah Anda lakukan itu baik, tetapi Anda 
bisa melakukan yang lebih baik." Ini pada dasarnya adalah inti dari 
kata-kata yang disampaikan oleh Santo Paulus.  
 

Saya mencatat banyak kesamaan dengan situasi kita. Sementara St. Paulus tetap 
berhubungan melalui surat-suratnya, kita menggunakan sarana komunikasi modern. Memang 
tidak ideal, tetapi melihat situasi saat ini, ini adalah solusi terbaik untuk saat ini. Sebagai 
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dewan umum, kami bertujuan untuk tetap berhubungan dengan semua bagian untuk 
menjaga kesatuan. Kami ingin tahu apa yang terjadi di berbagai bagian dan apa yang 
dipikirkan para suster. Hanya dengan demikian, kami dapat mendorong, menasihati, bekerja 
sama dan membantu jika diperlukan.  
 

Saya setuju dengan pemikiran St. Paulus: "Apa yang telah Anda lakukan itu baik, tetapi Anda 
dapat melakukannya dengan lebih baik." Dan tentu saja, pertanyaannya adalah bagaimana 
kita bisa berbuat lebih baik? Selama refleksi saya, saya sangat tersentuh oleh satu teks dalam 
surat St. Paulus kepada umat di Filipi, yang menyatakan sebagai berikut: “Janganlah kamu 
memperhatikan kepentinganmu sendiri, tetapi kamu masing-masing memperhatikan 
kepentingan orang lain” (Filipi 2:4). Kami juga berusaha mempertimbangkan kepentingan 
seluruh kongregasi. Terkadang ada hal-hal yang tidak berjalan seperti yang kita inginkan. 
Namun, tidak mungkin untuk memuaskan semua orang. Bersama-sama kita membantu, 
membangun dan memperhatikan para suster di kongregasi kita.  
 
 

Kunjungan kerja ke Belgia  
Segera setelah kami mendengar bahwa perbatasan antara Belgia dan Belanda dibuka, kami 
menghubungi provinsi Belgia untuk merencanakan kunjungan. Kunjungan itu berlangsung 
pada 2 September. Hari itu cerah dan kami disambut dengan sangat hangat oleh dewan 
provinsi Belgia. Sambil menikmati secangkir kopi atau teh dengan bonbon Belgia yang lezat, 
kami mendengarkan pengalaman para suster Belgia selama pandemi. Awalnya virus corona 
hadir di panti jompo, dan beberapa suster meninggal karena virus tersebut. Peraturan 
menjadi semakin ketat, sehingga tidak mungkin lagi untuk bertemu. Pada pemakaman para 
suster hanya beberapa orang yang diizinkan untuk hadir.  
Pada sore hari, semua suster dari provinsi Belgia datang ke provinsialat. Ternyata itu menjadi 
pertemuan yang sangat istimewa. Bagi para suster, ini adalah pertama kalinya sejak awal 
pandemi, mereka semua dapat bertemu bersama lagi. Setiap anggota dewan umum 
menceritakan sesuatu tentang bagian-bagian di mana mereka menjadi penghubung.  
 

Para suster Belgia sangat ingin 
tahu tentang situasi keempat 
bagian yang sedang 
dieksplorasi apakah mereka 
dapat membentuk sebuah 
provinsi bersama-sama. 
Sr. Elisangela dan 
Sr. Josephine mengatakan kepada mereka bahwa negara-negara 
peserta mengadakan konferensi Zoom setiap dua bulan untuk 
mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Tahun ini keempat 
negara memberikan presentasi, di mana mereka berbicara 
tentang hal-hal indah yang telah terjadi serta tentang kekhawatiran yang mereka miliki. 
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Setelah mengungkapakan kekuatan dan kelemahan yang 
dimiliki setiap bagian, maka bagian-bagian akan lebih 
mengenal satu sama lain dan dapat saling membantu.  
Tujuan utamanya adalah membantu 
Kongregasi bertumbuh melalui 
kerjasama.  
 

Setelah makan malam bersama yang cukup menyenangkan, kami 
kembali ke Belanda. 
 

 

Kaul kekal 
Pada tanggal 24 September, ada beberapa suster dari Indonesia dan Timor Leste 
mengingkrarkan kaul kekal mereka. Ada tiga belas suster di provinsi Indonesia dan dua suster 
di Komunitas Timor Leste berkaul kekal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Kartini Nababan, Sr. Dina Manalu, Sr. Rosmeidar Laia, Sr. Erfina 
Simanjuntak, Sr. Sesilia Aritonang, Sr. Kurniawati Telaumbanua, Sr. Sensiana 

Runuh, Sr. Ekalena Giawa, Sr. Ronita Hasugian, Sr. Imeldine Da Manis, 
Sr. Matilda Lanu, Sr. Verawati Marpaung, Sr. Avila Wona.  

Sr. Maria Inocencia da Costa 
Sr. Terezinha Lemos  
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Pada tanggal 12 Desember yang akan datang, Sr. Lusinete juga akan mengikrarkan kaul 
kekalnya di Brasil. 

 

 

ICB 2021  
ICB berlangsung dari tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober. Sama seperti tahun lalu, kami 
bertemu secara online. Tentu saja, pertemuan secara langsung setiap pribadi lebih 
menyenangkan dan kami berharap ini akan terjadi pada tahun 2022.  
Berbagai topik menjadi agenda. 
 

Proyek empat negara bagian  
Sr. Elisangela, memberikan informasi kepada kami dengan presentasi proyek. Dia memulai 
dengan pengumuman bahwa Timor Leste telah menarik diri dari proyek tersebut. Di Timor 
Leste masih ada suster-suster muda yang masuk Kongregasi kita dan mereka ingin 
berkembang menjadi provinsi sendiri. Dengan demikian tinggal tiga bagian yakni: Amerika 
Serikat, Brasil, dan Filipina. Ketiga bagian ini akan terus melanjutkan proyek ini. Mereka 
bertujuan untuk bekerja sesuai dengan prinsip subsidiaritas, kolegialitas, solidaritas, tanggung 
jawab bersama, dan pluriformitas. Mereka berencana untuk membentuk dewan provinsi 
bersama-sama, yang terdiri dari satu suster dari setiap bagian. Setiap bagian juga akan 
memiliki satu suster yang bertanggung jawab atas formasi, dan bersama-sama mereka akan 
membuat rencana. Setiap bagian akan menyusun anggarannya sendiri dan dewan provinsi 
akan mempelajari ketiga anggaran ini dan kemudian mengubahnya menjadi satu kesatuan. 
Alasan terpenting untuk melanjutkan proyek ini adalah pentingnya berbagi kehidupan dengan 
orang lain dan untuk mencapai tujuan bersama. 
 

Kepemimpinan  
Selama masa pandemi, dewan umum punya waktu untuk merenungkan masa depan 
Kongregasi. Di mana tanggung jawab kita dalam struktur Kongregasi? Kita kenal dengan 
perkembangan menjadi provinsi dan penyelesaian provinsi menjadi rumah biara. Isu penting 
dalam perkembangan ini adalah perhatian pada kepemimpinan. Khususnya di pra-provinsi 
dan komunitas di bawah tanggung jawab dewan umum, masalah berbagi tanggung jawab 
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untuk pertumbuhan bersama merupakan aspek penting. Secara konkret, ini 
mungkin berarti bahwa kita dapat menyepakati masa jabatan koordinator 
kedua bagian ini.  
Ketika sebuah provinsi memasuki fase penyelesaian, situasinya berbeda. 
Dalam hal ini koordinator yang ditunjuk oleh dewan pimpinan umum adalah 
pimpinan pasca-provinsi atau rumah biara. Kita tidak perlu menetapkan masa 
jabatan tertentu untuk mereka, karena pemimpin pasca-provinsi atau rumah 
biara akan menjadi suster yang sangat penting atau dibutuhkan. Jika 
koordinator itu tidak lagi dapat menjalankan fungsinya, maka dewan umum 
akan mengadakan diskusi dengan para suster tentang apa yang akan terjadi 
selanjutnya.  

Para peserta rapat sepenuhnya memahami alur pemikiran ini. 
Jumlah anggota dewan umum  
Dalam ICB tahun lalu kami membahas apakah kami harus memulai proses 
untuk mengubah Konstitusi dimana kita menghendaki memilih tiga dari pada 
empat anggota dewan umum. Ketika itu bisa diselesaikan. Namun, itu 
memang membutuhkan keputusan oleh kapitel umum.  
Selama ICB ini kami membahas apakah bijaksana untuk beralih dari empat 
menjadi tiga anggota dewan umum. Sebuah dewan umum yang terdiri dari 
tiga anggota (pemimpin umum dan dua anggota dewan umum) lebih rentan 
jika salah satu anggotanya sakit. Selain itu, dewan umum harus menangani 
lebih banyak pekerjaan ketika lebih banyak provinsi tidak lagi dapat 
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melanjutkan sebagai provinsi. Jika kita memutuskan untuk memiliki dewan 
umum yang terdiri dari tiga suster, pemimpin umum akan diberikan banyak 
kekuasaan. Hal ini adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Konstitusi.  
Tentang topik ini akan didiskusikan lagi.  
 

Karya Pelayanan kita setelah pandemi  
Pandemi telah meninggalkan jejaknya dalam masyarakat di semua negara. 
Setiap orang telah mengalami konsekuensinya secara pribadi. Di lingkungan 
kita, kita melihat masyarakat yang berubah. Virus tidak akan pergi lagi dan kita 
harus menghadapinya. Kami mencatat misalnya, bahwa siswa tidak lagi datang 
ke sekolah kita selama periode lockdown, yang berarti kita tidak memiliki 
pendapatan lagi. Biaya tetap, seperti gaji guru terus berlanjut. Ini dapat 
dipertahankan untuk waktu yang singkat. Namun, jika ini akan berlangsung 
dalam waktu yang lama, itu akan berakibat pada posisi keuangan kongregasi 
kita. Kita terus memikirkan bersama tentang opsi lain. Banyak negara 
menderita pengangguran dan kemiskinan. Orang menjadi depresi. Hal ini 
misalnya terjadi di Brasil. Para suster memikirkan tentang bagaimana mereka 
dapat membantu orang.  
 
 

Kapitel Provinsi Indonesia  
Kapitel Provinsi akan berlangsung di Medan dari tanggal 1 sampai dengan 
tanggal 6 Juli. Menjelang chapter, pre-chapter akan berlangsung dari 25-28 
Februari 2022. Temanya adalah: Semangat belas kasih: membangun resiliensi 
melalui pengharapan.  
Sr. Hermin dan Sr. Sofiani berharap untuk menghadiri kapitel provinsi tersebut. 
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Pemindahan generalat  
Pada kapitel general tahun 2017 
diputuskan untuk merelokasi generalat 
ke Tilburg. Karena provinsi Belanda 
semakin kecil, semakin banyak ruang 
yang tersedia. Para anggota dewan 
pimpinan umum dan generalat akan 
pindah ke tempat baru antara 1 
September dan  
1 November 2023. 
 

 

Anggota staf arsip yang pensiun  
Pada tanggal 30 September kami mengucapkan selamat 
menyelesaikan tugas kepada ibu Lilianne Hecker yang telah 
mencapai usia pensiun. Lilianne mulai bekerja di sana pada 1 
September 1985 dan selama kurang lebih dari 36 tahun dia 
melayani banyak dewan umum.  
Merupakan perpisahan yang meriah dan Lilianne sekarang 
menikmati waktu senggangnya. 

 

 

Suka dan Duka 
Sejak tanggal 04 Mei ada beberapa suster telah meninggal dunia: 
03-06-2021 Sr. Christella Temmink Tilburg Belanda 
09-06-2021 Sr. Ancilla Tuerlings Tilburg Belanda 
07-08-2021 Sr. Adriani Gijsbers Tilburg Belanda 
29-08-2021 Sr. Marianne van de Ven Tilburg Belanda 
31-08-2021 Sr. Regine Noor Tilburg Belanda 
07-09-2021 Sr. Anne Marie Newsham Pantasaph Inggris 
08-09-2021 Sr. Johannie Mentink Tilburg Belanda 
27-09-2021 Sr. Huberto Kuipers Tilburg Belanda 
15-10-2021 Sr. Dominique van der Poll Tilburg Belanda 
03-11-2021 Sr. Adriana de Beer Tilburg Belanda 
11-11-2021 Sr. Martha Chandra Banjarmasin Indonesia 
14-11-2021 Sr. Lien Tammer Tilburg Belanda 
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Kita juga merayakan Yobel:  
Belgium  
70 tahun - 27 Oktober Sr. Amandine Spronkmans  
60 tahun - 05 November Sr. Kristien Raskin  
40 tahun - 30 Agustus Sr. Marie-Louise Aerts  
 

Indonesia  
40 tahun - 04 Agustus Sr. Veronika Situmorang  
12½ tahun - 24 Desember Sr. Lestiana Dhue  
  Sr. Ester Halawa  
  Sr. Anselma Tafanao  
  Sr. Averlin Lahagu  
 

Belanda  
60 tahun - 5 November Sr. Francis van Kempen  
  Sr. Sophie Hulleman  
70 tahun - 27 Oktober Sr. Magdaleni Ottenschot  
  Sr. Wilma van Zantvoort  
  Sr. Grada Passier  
 

Kami mengucapkan selamat kepada para suster yang telah merayakan atau 
akan merayakan ulang tahun khusus:  
100 tahun - 14 Augustus Sr. Constansa Lowette, Zonhoven, Belgia 
100 tahun - 22 November Sr. Terese Grey, Pantasaph, Inggris  
100 tahun - 11 Desember Sr. Marianne Hoefnagels, Tilburg, Belanda  
103 tahun - 22 Juni  Sr. Louise Bielen, St Catharine's, Zonhoven, Belgia  
106 tahun - 27 September Sr. Henriëtte Schuring, Tilburg, Belanda  
 

Di jalan bersama ... 


