
  

 

ReleIie door Zr. Herﾏiﾐ Bu’ulölö  
 

De geHoorte vaﾐ Jezus 

Iﾐ die ijd koﾐdigde keizer Augustus eeﾐ deIreet af dat alle iﾐ┘oﾐers ┗aﾐ het rijk 
ziIh ﾏoesteﾐ iﾐsIhrij┗eﾐ. Iedereeﾐ giﾐg op ┘eg ﾐaar de plaats ┘aar hij ┗aﾐdaaﾐ 
k┘aﾏ. Jozef giﾐg ┗aﾐ Nazareth ﾐaar Bethleheﾏ, saﾏeﾐ ﾏet Maria, zijﾐ 
aaﾐstaaﾐde ┗rou┘ die z┘aﾐger ┘as. Ter┘ijl ze daar ┘areﾐ, Hrak de dag ┗aﾐ haar 
He┗alliﾐg aaﾐ, eﾐ ze HraIht eeﾐ zooﾐ ter ┘ereld, haar eerstgeHoreﾐe. Ze ┘ikkelde 
heﾏ iﾐ eeﾐ doek eﾐ legde heﾏ iﾐ eeﾐ ┗oederHak, oﾏdat er ┗oor heﾐ geeﾐ plaats 
┘as iﾐ het ﾐaIht┗erHlijf ┗aﾐ de stad. 
 

Dit ┗erhaal keﾐﾐeﾐ ┘e alleﾏaal. We ┗ertelleﾐ het elkaar ook ┘eer ijdeﾐs de 
kerstperiode. Waaroﾏ doeﾐ ┘e dat? Wat spreekt oﾐs ﾐou zo aaﾐ iﾐ dit ┗erhaal?  
Het is eeﾐ uﾐi┗erseel ┗erhaal ﾏet ┗ele lageﾐ. Ik sIhrijf dit ter┘ijl het Huiteﾐ koud, 
soﾏHer eﾐ ﾐat is. Oﾐ┘illekeurig Heﾐ ik Hlij dat ik eeﾐ dak Ho┗eﾐ ﾏijﾐ hoofd heH 
eﾐ eeﾐ Hraﾐdeﾐde kaIhel. Jezus k┘aﾏ oﾐder heel aﾐdere oﾏstaﾐdighedeﾐ ter 

┘ereld. Hij ┘erd ┘arﾏ 
gehoudeﾐ door de os eﾐ de ezel. 
Na zijﾐ geHoorte stoﾐd er eeﾐ 
grote ster aaﾐ de heﾏel, Ho┗eﾐ 
de stal. Vele ﾏeﾐseﾐ ┗olgdeﾐ de 
ster eﾐ HezoIhteﾐ het 
pasgeHoreﾐ kiﾐd. Er ┘as plaats 
┗oor iedereeﾐ! De eeﾐ┗oudige 
herders ┗oﾐdeﾐ er e┗eﾐgoed 
eeﾐ plekje als de rijke koﾐiﾐgeﾐ. 
Die stal daar, die stal ┘aar 
iedereeﾐ ┘elkoﾏ ┘as, ┘erd eeﾐ 
oﾐtﾏoeiﾐgsplaats.  
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We zoudeﾐ die stal kuﾐﾐeﾐ ┗ergelijkeﾐ ﾏet oﾐs iﾐﾐerlijk. Ieder jaar ┘eer iﾐ de 
aaﾐloop ﾐaar Kerstﾏis, kereﾐ ┘e oﾐs ﾐaar Hiﾐﾐeﾐ. We proHereﾐ te oﾐtdekkeﾐ 
hoe God iﾐ oﾐs leet ﾐadat hij ┘erd geHoreﾐ iﾐ oﾐze ziel. We zoekeﾐ rust, 
o┗erdeﾐkeﾐ oﾐs le┗eﾐ eﾐ ┗rageﾐ oﾐs af of ┘e iedereeﾐ ┘el eeﾐ plekje gege┗eﾐ 
heHHeﾐ iﾐ oﾐze stal. We relai┗ereﾐ eﾐ ﾏakeﾐ ┗oorﾐeﾏeﾐs ┗oor eeﾐ ﾐieu┘e 
periode oﾏ dat ┘at ┘e heHHeﾐ lateﾐ liggeﾐ eeﾐ ﾐieu┘e kaﾐs te ge┗eﾐ. 
Opﾐieu┘ ┘ordt God iﾐ oﾐs geHoreﾐ. 
 

 

Vieriﾐg 1ΒΓste verjaardag vaﾐ de Ioﾐgregaie 

Diﾐsdag ヲン ﾐo┗eﾏHer ┘erd herdaIht dat ヱΒΓ jaar geledeﾐ 
oﾐze Ioﾐgregaie ┘erd opgeriIht. Op ┗ersIhilleﾐde plaatseﾐ 
iﾐ oﾐze Ioﾐgregaie ┘erd hierHij sil gestaaﾐ. Iﾐ het 
geﾐeralaat ┘erd dat gedaaﾐ ﾏet eeﾐ korte ┗ieriﾐg eﾐ iets 
lekkers Hij de koie.  
Zr. Josephiﾐe sprak eeﾐ geHed uit ┘aariﾐ ze haar 
daﾐkHaarheid uite ﾐaar de siIhter, Mgr. Z┘ijseﾐ eﾐ de 
eerste o┗erste, Moeder MiIhael Leyseﾐ. Beideﾐ ┘erdeﾐ 
geïﾐspireerd door Maria, Moeder ┗aﾐ Barﾏharigheid eﾐ 
door ViﾐIeﾐt de Paul.  
さSiﾐds ヱΒンヲ heHHeﾐ ┘ij als Zusters ┗aﾐ Liefde oﾐze 
liefde┘erkeﾐ Heoefeﾐd eﾐ tot op de dag ┗aﾐ ┗aﾐdaag, doeﾐ 
┘e dat ﾐog steeds.  
Veel ┗rou┘eﾐ zijﾐ oﾐs ┗oorgegaaﾐ. Vrou┘eﾐ ﾏet eeﾐ sterk geloof, ﾏet eeﾐ 
┗ooruitzieﾐde Hlik eﾐ ﾏoedig iﾐ huﾐ aIi┗iteiteﾐ.ざ 

 

Zr. Josephiﾐe deed eeﾐ Heroep op alle ledeﾐ ┗aﾐ oﾐze le┗eﾐde geﾏeeﾐsIhap, 
iﾐIlusief Vrieﾐdeﾐ, geassoIieerdeﾐ eﾐ ﾏede┘erkers, oﾏ de ﾏissie ┗aﾐ Christus 
te Hlij┗eﾐ oﾏarﾏeﾐ eﾐ daarﾏee door te gaaﾐ.  
De ┗ieriﾐg eiﾐdigde ﾏet eeﾐ Sal┗e Regiﾐa. 
 

De zusters iﾐ de 
Filipijﾐeﾐ heHHeﾐ het 
juHileuﾏ glaﾐs 
gege┗eﾐ iﾐ eeﾐ 
gezaﾏeﾐlijke 
EuIharisie┗ieriﾐg. 
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Ook iﾐ Iﾐdoﾐesië ┘as er aaﾐdaIht ┗oor het ヱΒΓ-jarig Hestaaﾐ ┗aﾐ de Ioﾐgregaie. 
Iﾐ Waipadi, op het eilaﾐd SuﾏHa, heHHeﾐ de zusters de ┘eeskiﾐdereﾐ eﾐ de 
kiﾐdereﾐ uit de Huurt uitgeﾐodigd ┗oor deze feestelijke gelegeﾐheid. Voor ﾏeer 
daﾐ ヱヰヰ kiﾐdereﾐ ┘as er eeﾐ ┗oedzaﾏe ﾏaalijd. De dag daarop ┘as het 
eigeﾐlijke hoogtepuﾐt ┗aﾐ het feest eﾐ ┗oﾐd de EuIharisie┗ieriﾐg plaats ┘aariﾐ de 
zegeﾐ ge┗raagd ┘erd ┗oor de saﾏeﾐle┗iﾐg iﾐ Waipadi. 

 

Lief & leed 

T┘ee zusters ┗ierdeﾐ oﾐlaﾐgs huﾐ ヱヰヰste ┗erjaardag:  
 

Zr. Teresa Gray … 

Op ヲヲ ﾐo┗eﾏHer ┘erd Zr. Teresa Gray ヱヰヰ jaar. Zr. Teresa ┘ooﾐt iﾐ Paﾐtasaph eﾐ 
daar ┘erd haar ┗erjaardag ge┗ierd. Het Geﾐeraal Hestuur feliIiteerde Zr. Teresa ┗ia 
Zooﾏ eﾐ dat ┘erd eeﾐ heel Hijzoﾐdere eﾐ ┗errasseﾐde oﾐtﾏoeiﾐg ┗oor zo┘el het 
Hestuur als ┗oor de jarige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… eﾐ Zr. Mariaﾐﾐe Hoefﾐagels 

Er is ﾐog eeﾐ ヱヰヰ-jarige iﾐ oﾐze Ioﾐgregaie. Op ヱヱ deIeﾏHer 
heet Zr. Mariaﾐﾐe Hoefﾐagels de respeItaHele leetijd ┗aﾐ 
ヱヰヰ jaar Hereikt. Haar ┗erjaardag kreeg eeﾐ feestelijk iﾐtje 
ﾏet gezellig koiedriﾐkeﾐ eﾐ aaﾐsluiteﾐd de 
EuIharisie┗ieriﾐg.  
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Professie voor het leveﾐ vaﾐ Zr. Lusiﾐete 

Iﾐ Brazilië is het ook feest ge┘eest. Op zoﾐdag ヱヲ deIeﾏHer legde Zr. Lusiﾐete de 
geloteﾐ ┗oor het le┗eﾐ af. Het ┘as eeﾐ sfeer┗olle Hijeeﾐkoﾏst. Oﾐdaﾐks de 

ﾏaatregeleﾐ die ﾏet 
Hetrekkiﾐg tot het 
Ioroﾐa┗irus geﾐoﾏeﾐ 
ﾏoesteﾐ ┘ordeﾐ ┘erd het 
eeﾐ feestje ┗oor 
Zr. Lusiﾐete, de zusters eﾐ 
geassoIieerdeﾐ, faﾏilie eﾐ 
geﾐodigdeﾐ. 
 

 

Vlﾐr: Zr. Graça, Zr. Kardeﾐe, 
Zr. Elisâﾐgela, Zr. Lusiﾐete, 
Zr. Paula, Zr. Dalva eﾐ 
Zr. Joérica.  
 

 

Vier zusters zijﾐ overledeﾐ: 
ヱΒ-ヱヱ-ヲヰヲヱ Zr. RoHerta Siﾏarﾏata Sarudik, Iﾐdoﾐesie 

ヲヴ-ヱヱ-ヲヰヲヱ Zr. Grada Passier  TilHurg, Nederlaﾐd 

ヰン-ヱヲ-ヲヰヲヱ Zr. Lide┘ijde ┗aﾐ Doorﾐ TilHurg, Nederlaﾐd 

ヰΑ-ヱヲ-ヲヰヲヱ Zr. Alphoﾐsa Spieker  TilHurg, Nederlaﾐd 

 

De 

stilte 

van kerst 
maakt ons 

oprecht dankbaar 
voor het voorbije jaar. 

Het onbekende van nieuwjaar 
geeft hoop met God in ons midden. 

Fijne Kerstdagen en een gezond 2022 

!!! 
 


