
  

 

 
Overweging Zr. Hermin 
Toen Jezus liefdevol met zijn volgelingen sprak, gedurende Zijn afscheidswoorden, gaf Hij aan 
dat er veel zaken waren die Zijn volgelingen nog steeds niet gehoord of begrepen hadden, 
maar dat zij daar nog niet klaar voor waren. Daarna verzekerde Hij hen dat zij wat er gebeurd 
was in een nieuw licht zouden zien, wanneer de Heilige Geest neer zou dalen. Deze gave 
kwam nadat de volgelingen getuige waren geweest van het lijden en de dood van Jezus en zij 
de uitstorting van de genade met Pinksteren hadden ontvangen. Pas daarna, achteraf bezien 
na de wederopstanding, waren zij in staat het belang van deze pijnlijke evenementen 
begrijpen. In veel opzichten geldt dit ook in ons leven. Wij willen onze persoonlijke levensweg 
begrijpen, maar de diepere betekenis van de ervaringen in 
ons leven wordt vanzelf duidelijk nadat we een moeilijke tijd 
hebben doorgemaakt. Het is pas later dat we begrijpen hoe 
het evenement ons de genade bracht van de groei van ons 
geloof. Het leven zal ons altijd gebeurtenissen brengen, die 
we niet wensen, maar dit kan ons meer leren over wie we 
zijn. Het lijden kan inzichten brengen en onze liefde en 
compassie versterken, zolang we maar geduldig wachten tot 
de Heilige Geest deze zaken aan ons openbaart.  
 
Dit is inderdaad een eenvoudige, maar betekenisvolle 
gedachte. Pasen: er is hoop, er is vreugde, er is een 
verkondiging. Het is deze houding van de volgelingen die we 
moeten voelen wanneer we Pasen vieren. Hoop op de 
verlossing, die Jezus ons gegeven heeft. Natuurlijk, gaat deze 
hoop gepaard met een diep gevoel van vreugde, zodat dit 
nieuws van de blijde tijding voor eeuwig verkondigd zal 
worden. Laat ons doordrongen van vreugde en geluk buiten 
gaan om het nieuws te verkondigen van de vreugde, dat 
Jezus onze Heer verrezen is. “Een gelukkige Pasen!”  
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Provinciaal kapittel Indonesië 
Op dit moment zijn de zusters in Indonesië in de ban van het naderende provinciaal kapittel. 
In februari kwamen de kapittelleden in het provincialaat in Medan - Sukadono bij elkaar voor 
het pre-kapittel. Het pre-kapittel verliep goed. Van 1 tot en met 6 juli 2022 vindt het 
provinciaal kapittel plaats in Medan, Indonesië. Zr. Hermin en Zr. Sofiani zullen daarbij 
aanwezig zijn. 
Het thema is: In de geest van barmhartigheid veerkracht opbouwen door hoop (The spirit of 
Mercy: Building Resilience through Hope). 
 
Op 31 mei zullen twaalf novices hen eerste professie afleggen: Zr. Defilia Bu’ulölö, Zr. Evi 
Simarmata, Zr. Klaudia Novia Ade Nairo, Zr. Anggela Tawa Diwa, Zr. Bernadete Baok, Zr. Letsia 
Sebhi, Zr. Moina Manalu, Zr. Oktaviana Witu Diwa, Zr. Florentina Anna Marlely Waruwu, 
Zr. Veronika Sinaga, Zr. Amelia Sinurat en Zr. Flora Indah Nini Kandi. 

Twaalf eerstejaars novicen zijn op 28 maart tweedejaars novicen geworden: Zr. Defilia 
Bu’ulölö, Zr. Evi Simarmata, Zr. Klaudia Novia Ade Nairo, Zr. Anggela Tawa Diwa, Zr. Bernadete 
Baok, Zr. Letsia Sebhi, Zr. Moina Manalu, Zr. Oktaviana Witu Diwa, Zr. Florentina Anna Marlely 
Waruwu, Zr. Veronika Sinaga, Zr. Amelia Sinurat, and Zr. Flora Indah Nini Kandi. 
 
 

Werkbezoek naar Brazilië 
Zr. Elisangela vertrok begin december voor een werkbezoek naar Brazilie.Daarna is ze voor 
vakantie gebleven. Het werkbezoek begon met een feestelijke gebeurtenis, de professie voor 
het leven van Zr. Lusinete. Het was een bijzonder moment voor alle zusters, medewerkers, 
familieleden en vrienden in Brazilie. 
De zusters vierden samen Kerstmis in de stad Ibimirim 
waar de zusters Graça en Dalva wonen. Ook de vroegere 
Ibó-gemeenschap werd bezocht. Daar zijn ze bezig met 
de vorming van een groep van de Beweging van 
Barmhartigheid. 
Er is in Brazilië een groep van elf geassocieerden die 
dicht bij de zusters en de missie staan. Ze zijn een grote 
steun voor de zusters, dus als we het over Brazilië 
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hebben, moeten we in gedachten houden dat we in Brazilië zes zusters hebben, plus elf 
geassocieerden, in totaal dus zeventien leden van de congregatie in Brazilië. Daarnaast 
hebben we de Beweging van Barmhartigheid, een actieve groep die tevens een afdeling met 
jongeren heeft. 
 
 

ICC 2022 
Het is eventjes geleden dat er een ICC heeft plaatsgevonden. De laatste vond plaats in 2019 in 
Chicago en ging over de samenwerking tussen vier delen. Inmiddels heeft Timor Leste zich 
terug getrokken uit dit project. De drie andere landen (Brazilië, de Filipijnen, USA) zijn nog 
volop bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden. 
 
Begin juni zullen zusters en leken samenkomen in Nemi (nabij Rome, Italië). Het is de laatste 
ICC in deze bestuursperiode en verschillende onderwerpen zullen de revue passeren. Het zijn 
allemaal onderwerpen die te maken hebben met de toekomst van de Congregatie:  
- Charisma & spiritualiteit; 
- Missie; 
- Verbondenheid; 
- Leiderschap; 
- Wat betekent het om internationaal te zijn? 
- Nieuwe manieren van religieus leven. 
Spiritualiteit en charisma staan centraal in onze congregatie. Hier vinden we de wortels van 
alles wat we doen: 
- onze normen en waarden, 
- onze manier van omgaan met elkaar, 
- onze manier van omgaan met de samenleving. 
 
In onze SCMM-spiritualiteit worden we gevoed en gedragen door het evangelie. De verhalen 
van Jezus van Nazareth vormen de basis van ons leven en werken. Ook Vincentius a Paulo en 
Maria, Moeder van Barmhartigheid zijn voor ons inspiratiebronnen. 
Barmhartige liefde, eenvoud en Gods voorzienigheid zijn belangrijke elementen in ons leven 
en werk. Wij geven betekenis aan deze woorden vanuit onze gelovige levenshouding. We 
kijken naar ontwikkelingen in kerk en samenleving in de landen waar we wonen en werken. 
Deze algemene aspecten krijgen op verschillende manieren vorm.  
De wereldwijde ontwikkelingen vragen ons wel om nog eens goed te kijken naar wat we doen 
en of er aanpassingen nodig zijn. 
 
 

Werkbezoeken 
Het Generaal bestuur is weer begonnen met het afleggen van werkbezoeken. In de volgende 
Briefing kunt u iets lezen over de bezoeken aan België en Nederland. 
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Lief & leed 
Zeven zusters zijn in 2022 overleden: 
01 januari Zr. Wilma van Zandvoort  Tilburg (Nederland) 
07 januari Zr. Bernardine Horstink  Tilburg (Nederland) 
12 januari  Zr. Sylvia Telaumbanua  Medan (Indonesië) 
22 januari Zr. Louise Bielen  Zonhoven (België) 
25 februari Zr. Marie-Louise van den Eerenbeemt Tilburg (Nederland) 
09 maart Zr. Magdaleni Ottenschot  Raalte (Nederland) 
20 maart Zr. Bernarda Krijger  Tilburg (Nederland) 
 
Er werden ook jubilea gevierd: 
USA 
65 jaar 18 maart Zr. Barbara Connell  
 
België 
60 jaar 06 mei Zr. Rosa Olaerts 
 
Engeland/Ierland 
80 jaar 28 mei  Zr. Teresa Gray  
 
Nederland 
75 jaar  27 april Zr. Josephine Gosselink 
  Zr. Anna Grent 
  Zr. Ansfrida van Loon 
70 jaar  29 april Zr. Cunera Borst 
   Zr. Corneline Wouters 
  Zr. Truus Hofhuis 
65 jaar  06 mei Zr. Bartholomea Heijneman 
  Zr. Michelle de Rooij 
  Zr. Irène Rooth 
60 jaar  06 mei Zr. Corine de Graaff 
  Zr. Toos Scholtes 
 
 


