
  

 

 
Renungan Sr. Hermin  
Ketika Yesus berbicara dengan penuh kasih kepada para muridNya dalam kata-kata 
perpisahannya, Dia menyiratkan bahwa masih banyak yang perlu didengar dan dipahami oleh 
para muridNya, tetapi mereka belum siap untuk itu. Dia kemudian meyakinkan mereka bahwa 
ketika roh itu datang, mereka akan dapat melihat dalam cahaya baru apa yang terjadi. Karunia 
ini datang setelah para murid masuk ke dalam penderitaan dan kematian Yesus dan 
menerima rahmat Pentakosta. baru kemudian mereka memiliki kapasitas untuk memahami 
pentingnya peristiwa yang menyakitkan itu, untuk memahaminya dalam retrospeksi 
kebangkitan. dalam banyak hal, ini juga berlaku untuk kehidupan kita. Kita ingin memahami 
perjalanan pribadi kita, tetapi makna yang lebih dalam dari 
pengalaman hidup kita sering kali terungkap dengan 
sendirinya setelah kita melewati masa-masa sulit. Baru 
kemudian kita memahami bagaimana peristiwa itu 
menghiasi kita dengan pertumbuhan iman kita. Hidup akan 
selalu mengadakan beberapa peristiwa yang tidak diinginkan 
yang dapat mengajari kita lebih banyak tentang siapa diri 
kita, penderitaan dapat memberi kita wawasan dan kasih 
sayang jika kita dengan sabar menunggu roh 
mengungkapkannya kepada kita.  
 
Sederhana tapi penuh makna. Paskah: ada pengharapan, ada 
sukacita, ada pewartaan. Sikap para murid inilah yang 
perlunya kita rasakan dalam merayakan paskah. Harapan 
akan keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. 
Tentunya harapan tersebut disertai dengan rasa sukacita 
yang mendalam sehingga kabar sukacita ini senantiasa 
diwartakan. Mari kita pergi diliputi sukacita dan kegembiraan 
untuk mewartakan kabar sukacita bahwa Yesus Tuhan kita 
telah bangkit. “Selamat Hari Raya Paskah” 
 
 

April 2022, Nr. 1 
 

Redaksi terakhir: Karien Janssen-Schwiebbe 
E-mail: generalate@sistersofcharity.nl 



2 

 

Kapitel Provinsi Indonesia  
Saat ini para suster di Indonesia sedang mempersiapkan kapitel provinsi yang akan datang. 
Pada awal tahun ini, sekitar akhir bulan februari yang lalu peserta kapitel berkumpul di 
provinsialat Medan untuk mengadakan pra kapitel dan telah terlaksana dengan baik. Pada 
tanggal 1-6 Juli 2022, kapitel provinsi akan berlangsung di Medan, Indonesia. Sr. Hermin dan 
Sr. Sofiani akan hadir. Temanya adalah: “Semangat Belaskasih, Membangun Resiliensi Melalui 
Pengharapan” 
 
Pada tanggal 31 Mei, 12 novis akan profesi pertama adalah: Sr. Defilia Bu'ulölö, Sr. Evi 
Simarmata, Sr. Klaudia Novia Ade Nairo, Sr. Anggela Tawa Diwa, Sr. Bernadete Baok, Sr. Letsia 
Sebhi, Sr. Moina Manalu, Sr. Oktaviana Witu Diwa, Sr. Florentina Anna Marlely Waruwu, 
Sr. Veronika Sinaga , Sr. Amelia Sinurat dan Sr. Flora Indah Nini Kandi.  
 

Sepuluh novis tahun pertama menjadi novis tahun kedua pada tanggal 28 Maret: Sr. M. 
Yustina Nilai Fau, Sr. M. Minawati Ndruru, Sr. M. Alexia Putri Endrayanti Gowasa, Sr. M. Riska 
Sinaga, Sr. M. Rohayati Waruwu, Sr. M. Anastasia Apriana Wolla, Sr. M. Monika Simanjuntak, 
Sr. M. Juliana Simanjuntak, Sr. M. Robertha Ratna Tati Zebua, Sr. M. Natalia Riti. 
 
 

Kunjungan kerja ke Brasil  
Sr. Elisângela berangkat pada awal Desember untuk kunjungan kerja ke Brazil. Setelah itu dia 
tinggal untuk liburan. Kunjungan kerja diawali 
dengan acara profesi seumur hidup 
Sr. Lusinete. Itu adalah momen khusus bagi 
semua suster, rekan kerja, kerabat, dan 
teman di Brasil. Para suster merayakan Natal 
bersama di kota Ibimirim di mana Sr. Graça 
dan Sr. Dalva tinggal. Bekas komunitas Ibó 
juga dikunjungi. Di sana mereka membentuk 
kelompok Gerakan Belas Kasih. Di Brasil ada 
11 orang anggota asosiasi sangat dekat 
dengan para suster dan karya. Mereka 



3 

 memberi dukungan yang sangat besar untuk para suster. jadi ketika kita berbicara tentang 
Brasil, kita harus ingat bahwa di Brasil kita memiliki 6 suster, ditambah 11 (sebelas) orang 
anggota asosiasi, jadi total 17 anggota kongregasi di Brasil. Mereka juga memiliki anggota 
gerakan belaskasih, sebuah kelompok aktif yang terdiri dari kaum muda. 
 
 

ICC 2022 
ICC yang terakhir di Chicago pada tahun 2019 tentang rencana kolaborasi antara empat 
baggian dari dari kongregasi. Pada akhirnya Timor leste menarik diri dari proyek ini. Tiga 
Negara lagi yaitu Brazil, Filipina dan Amerika serikat masih terus mencari serta menyelidiki 
kemungkinan tersebut. 
 
Pada awal juni yang akan datang, para suster serta beberapa kaum awam akan bertemu di 
Nemi (dekat Roma) ini merupakan ICC yang terakhir dalam periode ini, ada beberapa topik 
yang akan dibahas.  
Ini adalah semua topik yang akan dibahas yang berkaitan dengan masa depan kongregasi 
antara lain: 
- Karisma & spiritualitas; 
- Misi/karya; 
- Keterlibatan awam dengan kongregasi.; 
- Kepemimpinan; 
- Apa artinya menjadi internasional? 
- Cara-cara baru dalam kehidupan religious. 
Spiritualitas dan karisma adalah merupakan inti (Pusat) dari kongregasi kita. Disini kita 
menemukan akar tentang apa yang kita lakukan seperti: 
- Standard kita dan nilai. 
- Cara kita berinteraksi satu dengan yang lain. 
- Cara kita berurusan dengan masyarakat. 
 
Spiritualitas kita sebagai SCMM terpelihara dengan keyakinan akan injil. Kisah-kisah Yesus dari 
Nazaret menjadi dasar kehidupan dan pekerjaan kita. St.Vinsensius dan Bunda Maria yang 
berbelaskasih merupakan sumber inspirasi kita. Semangat belaskasih, kesederhanaan dan 
penyelenggaraan Ilahi adalah merupakan elemen penting dalam hidup dan pelayanan kita. 
Kita memberi makna pada kata-kata ini melalui sikap serta perbuatan kita. melihat 
perkembangan di sekitar kita di gereja dan masyarakat di negara dimana kita tinggal dan 
bekerja. Aspek-aspek umum ini terbentuk dalam berbagai cara. Perkembangan secara global 
memang mengharuskan kita untuk melihat lebih jelas apa yang kita lakukan dan apakah perlu 
penyesuaian sesuai dengan kebutuhan demi masa depan. 
 
 

Kunjungan kerja 
Dewan umum mulai melakukan kunjungan kerja lagi. Pada briefing yang akan datang para 
suster akan membacanya tentang kunjungan di Belgia dan Belanda. 
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Berita duka  
Pada awal tahun 2022, ada tujuh suster yang telah mendahului kita antara lain: 
01 Januari  Sr. Wilma van Zandvoort  Tilburg (Belanda)  
07 Januari  Sr. Bernardine Horstink  Tilburg (Belanda)  
12 Januari  Sr. Sylvia Telaumbanua  Medan (Indonesia)  
22 Januari  Sr. Louise Bielen  Zonhoven (Belgia)  
25 Februari  Sr. Marie-Louise van den Eerenbeemt  Tilburg (Belanda)  
09 Maret  Sr. Magdaleni Ottenschot  Raalte (Belanda)  
20 Maret  Sr. Bernarda Krijger  Tilburg (Belanda) 
 
Para suster yang merayakan pesta jubileum antara lain:  
Amerika  
Serikat 65 tahun  18 Maret  Sr. Barbara Connell  
 
Belgium 
60 tahun  06 Mei  Sr. Rosa Olaerts  
 
Inggris/Irlandia  
80 tahun  28 Mei  Sr. Teresa Gray Belanda 
 
Belanda  
75 tahun  27 April  Sr. Josephine Gosselink  
  Sr. Anna Grent  
  Sr. Ansfrida van Loon  
70 tahun  29 April  Sr. Cunera Borst  
  Sr. Corneline Wouters  
  Sr. Truus Hofhuis  
65 tahun  06 Mei Sr. Bartholomea Heijneman  
  Sr. Michelle de Rooij  
  Sr. Irene Rooth  
60 tahun  06 Mei Sr. Corine de Graaff  
  Sr. Toos Scholtes 
 
 


