
  

 

Inleiding 
Het is lang geleden dat er een Briefing is verschenen. U zult wel denken ‘Doet het Generaal 
bestuur nog wel iets.’ Ik kan u geruststellen, want we doen zeker iets. Door de 
coronamaatregelen wereldwijd, hebben er geen werkbezoeken plaatsgevonden. We konden 
u zodoende niet informeren over de zusters in de andere landen. Ook zij hadden te maken 
met lockdowns waardoor hun werkzaamheden op een lager pitje kwamen te staan. 
Pas toen de maatregelen in Nederland en België wat losser werden, kon het eerste 
werkbezoek plaatsvinden. Daarover leest u in deze Briefing wat meer.  
De afgelopen maanden hebben we ons voorbereid op een ICB. Aanvankelijk hadden we de 
hoop dat deze in ZIN door kon gaan. De situatie in Azië leidde er toe dat we toch hebben 
besloten om er een digitale vergadering van te maken. Ook hierover volgt een kort verslag. 
 

 

Overweging door Zr. Hermin Bu’ulölö 
Voor het openingswoord van de ICB heb ik me laten inspireren door 
een kort stukje tekst uit de eerste brief van Paulus waarin hij 
verklaart dankbaar te zijn voor de christenen in Filippi. In 
vriendelijke woorden schreef hij: “Ik ben ervan overtuigd dat Hij die 
dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag 
van Christus Jezus.” (Filippenzen 1:6). 
Paulus sprak hier als geestelijk vader. Hij was naar allerlei plaatsen 
getrokken en had steeds het evangelie gebracht. Maar Paulus kon 
niet overal tegelijk zijn… Daarom onderhield hij over grote 
afstanden contacten met medegelovigen via zijn brieven.  
"Wat je hebt gedaan is goed, maar je kunt nog beter.” Dat is feitelijk 
de strekking van de woorden die Paulus hier doorgeeft.  
 

Ik zie veel overeenkomsten met onze situatie. Waar Paulus via zijn brieven contacten 
onderhield, gebruiken wij moderne communicatiemiddelen. Het is niet ideaal, maar gezien de 
situatie is het voor nu de beste oplossing. Als Generaal bestuur streven we ernaar om met 
alle delen in contact te blijven en zo de eenheid bewaren. We willen weten wat er gebeurt in 
de verschillende delen en wat er gedacht wordt. Dan ook kunnen we bemoedigen, adviseren, 
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samenwerken en meeleven waar dat nodig is.  
En ik ben het eens met wat Paulus dacht: "Wat je hebt gedaan is goed, maar je kunt nog 
beter." En ja, hoe kan het beter? 
 

Bij mijn overpeinzing werd ik diep geraakt door één tekst in de brief van Paulus aan de kerk 
van Filippi, die als volgt luidt: “Let niet op je eigen belang, maar let ieder van jullie op het 
belang van de anderen.” (Filippenzen 2:4) Wij proberen ook te kijken naar de belangen van de 
hele congregatie. Soms lopen dingen niet zoals we willen. Het is echter onmogelijk om 
iedereen tevreden te stellen. Samen bouwen we aan en zorgen we voor onze 
zustergemeenschap. 
 

 

Werkbezoek België 
Zodra bekend werd dat de grenzen tussen België en Nederland weer opengingen, hebben we 
contact gezocht met de Belgische provincie om een bezoek te plannen. Dat bezoek vond 
plaats op 2 september. Het was een zonnige dag en we werden allerhartelijkst ontvangen 
door het bestuur van de Belgische provincie. Onder het genot van een kopje koffie of thee 
met heerlijke Belgische bonbons luisterden wij naar de belevenissen van de Belgische zusters 
tijdens de pandemie. In het begin heerste er corona in het verpleeghuis waar ook enkele 
zusters zijn overleden aan het virus. De maatregelen werden steeds strenger waardoor elkaar 
ontmoeten onmogelijk werd. Ook bij de begrafenis van de zusters, konden er slechts enkele 
mensen aanwezig zijn. 
In de middag kwamen alle zusters van de Belgische provincie naar het Provincialaat. Dat werd 
een heel bijzondere bijeenkomst. Het was voor de zusters de eerste keer sinds het begin van 
de pandemie dat ze weer allemaal bij elkaar waren. De generale bestuursleden vertelden 
ieder iets over de delen waarvan zij contactpersoon zijn. 
 

De Belgische zusters 
waren erg benieuwd 
hoe het gaat met de 
vier delen die 
onderzoeken of ze 
samen een provincie 
kunnen vormen. 
Zr. Elisangela en 
Zr. Josephine 
vertelden dat er iedere twee maanden een Zoom-overleg is 
met de deelnemende landen om elkaar beter te leren 
kennen. Dit jaar hebben de vier landen een presentatie 
gegeven waarin ze vertelden over de mooie dingen die gebeuren, maar ook over de zorgen 
die er zijn. Wanneer elkaars sterke en zwakke punten bekend zijn, begrijpen de delen elkaar 
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beter en zijn ze in staat elkaar te helpen. Het uiteindelijke doel 
is om door samen te werken de congregatie te laten groeien. 
De Belgische zusters denken dat het niet alleen voor deze 
delen belangrijk is om elkaar te informeren, maar dat dat voor 
iedereen geldt. We zijn tenslotte 
één congregatie. 
 

Na nog een heerlijke maaltijd, zijn we teruggegaan naar 
Nederland. 
 

 

Professie voor het leven 
Op 24 september jl. hebben zusters zowel in Indonesië als in 
Timor Leste de professie voor het leven afgelegd. In Indonesië waren dat dertien zusters en in 
Timor Leste twee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Zr. Maria Inocencia da Costa 
Zr. Terezinha Lemos  
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Op 12 december zal Zr. Lusinete in Brazilië de professie voor het leven afleggen. 

 

 

ICB 2021 
Van 25 tot en met 28 oktober werd de ICB gehouden. Evenals vorig jaar, ontmoetten we 
elkaar online. Natuurlijk werkt het prettiger wanneer we elkaar persoonlijk ontmoeten en we 
hopen dat dit in 2022 het geval zal zijn. 
Er stonden verschillende onderwerpen op de agenda. 
 

Project van de vier delen 
Zr. Elisangela gaf een presentatie van het project tot op de dag van vandaag. Ze begon met de 
mededeling dat Timor Leste zich heeft teruggetrokken uit het project. In Timor Leste treden 
nog steeds nieuwe zusters toe tot onze congregatie en de wens leeft om zich te ontwikkelen 
tot een eigen provincie. 
Er zijn nu nog drie delen over: USA, Brazilië en de Filipijnen. Deze drie delen gaan verder. Het 
is de ambitie om te werken volgens de principes subsidiariteit, collegialiteit, solidariteit, 
medeverantwoordelijkheid en pluriformiteit. Het idee is om samen een provinciaal bestuur te 
vormen, bestaande uit één zuster uit elk deel. Ook zou ieder deel een eigen 
vormingsverantwoordelijke krijgen die samen een plan opstellen. Ieder deel maakt een eigen 
begroting en het provinciaal bestuur bestudeert die drie begrotingen en verwerkt dat 
vervolgens tot een geheel. 
De belangrijkste reden om het project voort te zetten, is het belang om het leven te delen 
met anderen en samen iets tot stand te brengen. 
 

Leiderschap 
Tijdens de pandemie was er tijd voor het Generaal bestuur om na te denken over de 
toekomst van de Congregatie. Waar liggen de verantwoordelijkheden binnen de structuur van 
de Congregatie? We kennen een ontwikkeling tot provincie en een voltooiing naar een 
religieus huis. Een belangrijk punt daarin is de aandacht voor leiderschap. Juist in de pre-
provincie en de communiteit onder verantwoordelijkheid van het Generaal bestuur is het 
gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid voor de groei een belangrijk aspect. Concreet 
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zou dat betekenen dat er een bestuurstermijn afgesproken zou kunnen 
worden voor de coördinatoren van deze beide delen.  
Wanneer een provincie in de voltooiingsfase komt, is de situatie anders. Ook 
dan is de door het Generaal bestuur benoemde coördinator de leider van de 
post-provincie en van het religieus huis. Voor hen is geen periode nodig omdat 
de coördinator juist de meest vitale zuster is. Mocht die coördinator niet meer 
in staat zijn om de functie te vervullen, dan gaat het Generaal bestuur in 
gesprek met de zusters over wat er vervolgens gebeurt.  
De deelnemers aan de vergadering konden zich vinden in deze gedachtegang. 

 

Aantal generale bestuursleden 
Vorig jaar is tijdens de ICB gesproken of er een proces begonnen moet worden 
om de Constituties aan te passen wanneer gekozen zou gaan worden voor drie 
generale bestuursleden in plaats van vier. Wanneer dat moment zich voordoet, 
kan dat geregeld worden. Er is wel een besluit nodig van het generaal kapittel. 
In deze ICB ging het om de vraag of het verstandig is om van vier generale 
bestuursleden naar drie generale bestuursleden te gaan. 
Een bestuur bestaande uit drie bestuursleden (de generale overste en twee 
bestuursleden) is kwetsbaarder in geval van ziekte van een van de leden. 
Daarnaast krijgt het Generaal bestuur meer werk wanneer er meer provincies 
geen provincie meer kunnen zijn.  
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Wanneer wordt gekozen voor een generaal bestuur bestaande uit drie zusters, 
krijgt de generale overste veel macht. Dat is zo geregeld in de Constituties.  
Over dit onderwerp zal nog vaker gesproken worden. 
 

Onze missie na de pandemie 
In alle landen heeft de pandemie haar sporen achtergelaten in de 
samenleving. Iedereen heeft ervaren wat de gevolgen van de pandemie 
persoonlijk betekenen. In onze omgeving zien we een veranderende 
samenleving. Het virus gaat niet meer weg en we zullen daarmee om moeten 
leren gaan.  
We zagen bijvoorbeeld tijdens de lockdown periodes dat leerlingen niet meer 
naar onze scholen kwamen waardoor er geen inkomsten meer waren. De 
onkosten, zoals de salarissen van de leerkrachten, gingen gewoon door. Dat 
kan tijdelijk opgevangen worden. Maar als dit vaker gebeurt, ondermijnt dat 
de financiële positie van de Congregatie. Samen is nagedacht over andere 
mogelijkheden. In veel landen heerst werkloosheid en armoede. Mensen 
worden depressief. Zo ook in Brazilië. De zusters denken na op welke manieren 
de mensen geholpen kunnen worden. 
 

 

Provinciaal kapittel in Indonesië 
Van 1 tot en met 6 juli 2022 vindt in Medan het provinciaal kapittel plaats. 
Daaraan voorafgaande wordt het pre-kapittel gehouden van 25-28 februari 
2022. 
Het thema is De geest van barmhartigheid: veerkracht opbouwen door hoop. 
Zr. Hermin en Zr. Sofiani hopen bij het provinciaal kapittel aanwezig te kunnen 
zijn. 
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Verhuizing van het Generalaat 
In het Generaal kapittel van 2017 is het 
besluit genomen om het Generalaat te 
verhuizen naar Tilburg. Nu de 
Nederlandse provincie steeds kleiner 
wordt, komt er ruimte vrij. De leden van 
het generaal bestuur en het Generalaat 
zullen tussen 1 september en  
1 november 2023 de nieuwe ruimtes 
betrekken. 
 

 

 

Archiefmedewerkster met pensioen 
Op 30 september is afscheid genomen van mevrouw Lilianne 
Hecker vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Lilianne is op 1 september 1985 in dienst gekomen en 
heeft in ruim 36 jaar veel generale besturen gediend. 
Het was een sfeervol afscheid en Lilianne geniet nu van 
welverdiende vrije tijd. 
 

 

 

 

Lief & Leed 
Na vier mei zijn de volgende zusters overleden: 
03-06-2021 Zr. Christella Temmink Tilburg Nederland 
09-06-2021 Zr. Ancilla Tuerlings Tilburg Nederland 
07-08-2021 Zr. Adriani Gijsbers Tilburg Nederland 
29-08-2021 Zr. Marianne van de Ven Tilburg Nederland 
31-08-2021 Zr. Regine Noor Tilburg Nederland 
07-09-2021 Zr. Anne Marie Newsham Pantasaph Engeland  
08-09-2021 Zr. Johannie Mentink Tilburg Nederland 
27-09-2021 Zr. Huberto Kuipers Tilburg Nederland 
15-10-2021 Zr. Dominique van der Poll Tilburg Nederland 
02-11-2021 Zr. Adriana de Beer Tilburg Nederland 
11-11-2021 Zr. Martha Chandra Banjarmasin Indonesië 
14-11-2021 Zr. Lien Tammer Tilburg Nederland 
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Er werden ook jubilea gevierd: 
België  
70 jaar - 27 oktober Zr. Amandine Spronkmans 
60 jaar - 05 november Zr. Kristien Raskin  
40 jaar - 30 augustus Zr. Marie-Louise Aerts  
 

Indonesië 
40 jaar - 04 augustus Zr. Veronika Situmorang 
12½ jaar - 24 december Zr. Lestiana Dhue 
  Zr. Ester Halawa 
  Zr. Anselma Tafanao  
  Zr. Averlin Lahagu 
 

Nederland 
60 jaar - 5 november  Zr. Francis van Kempen 
  Zr. Sophie Hulleman  
70 jaar - 27 oktober Zr. Magdaleni Ottenschot 
  Zr. Wilma van Zantvoort 
  Zr. Grada Passier 
85 jaar - 8 november Zr. Henriëtte Schuring 
 

Wij feliciteren de zusters die een bijzondere verjaardag gevierd hebben  
of nog gaan vieren: 
100 jaar - 14 augustus Zr. Constansa Lowette, Zonhoven, België 
100 jaar - 22 november Zr. Terese Gray, Pantasaph, Engeland 
100 jaar - 11 december Zr. Marianne Hoefnagels, Tilburg, Nederland 
103 jaar - 22 juni Zr. Louise Bielen, H. Catharina, Zonhoven, België  
106 jaar - 27 september Zr. Henriëtte Schuring, Tilburg, Nederland 
 

 

Samen op weg … 


