
  

 

Reflectie door zr. Hermin Bu’ulölö 
De geruststellende woorden die Gods boodschapper via de profeet Nathan tot koning 
David sprak, kunnen gemakkelijk tot ieder van ons worden gericht  
(2 Samuël 7:9): ‘Ik ben bij je geweest, waar je ook ging.’ God begeleidt ons leven altijd, 
zelfs wanneer we de aanwezigheid van het Goddelijke niet voelen. Deze duurzame 
relatie is het resultaat van het godsgeschenk dat Jezus onder ons is komen wonen. In die 
korte tijd, gedroeg Hij zich niet als toerist of gast. Hij incarneerde zichzelf zo volledig 
mogelijk in het leven op onze aarde. Toen Jezus zijn menselijke gedaante verliet, vonden 
we zijn bezielende aanwezigheid in de eucharistie en zijn Liefde werd onze innerlijke 
gids. Nu de viering van de geboorte van Jezus dichterbij komt, blijft het lezen van de 
Schrift ons overtuigen van Zijn aanwezigheid.  
 
Advent is bedoeld om ons bewust te maken van deze opmerkelijke realiteit, om ons hart 
te richten op Zijn aanwezigheid. De advent is begonnen en we leven in hoop en 
verwachting. We wachten op de geboorte van Jezus. Verwachtingen zijn belangrijk in 
ieders leven. Ze bieden hoop en vertrouwen. Een mens zonder verwachtingen, is een 
mens zonder idealen. 
 
Om het vertrouwen niet te verliezen, staat in de brief van Jacobus (5:7-8) te lezen: 
“Vrienden, heb geduld, en wacht op de dag dat de Heer terugkomt. Luister! In de lente en 
in de herfst wacht een boer tot het gaat regenen. Dan gaat alles groeien, en dan kan hij 
een grote oogst van het land binnenhalen. Maar tot die tijd heeft hij geduld”.  
Het is nu tijd om een oprechte poging te doen de onverdeelde aandacht van ons hart te 
schenken aan onze eeuwige vrienden die ons op onze levensreis vergezellen, stap voor 
stap. Deze advent worden we uitgenodigd om onze hoop te hernieuwen. 
 
Hoe realiseren we de aanwezigheid van Christus in ons leven vandaag? 
  
 
 
 

December 2022, Nr. 3 
 

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



2 

 
Werkbezoek USA 
Zr. Elisângela en zr. Josephine waren aanwezig bij de provinciedagen in de Verenigde 
Staten. Ze ontmoetten zusters en Vrienden in het strandhuis. Zr. Barbara-Ann was aanwezig 
via ZOOM. Er werd gesproken over de ICC. Met name het deel dat ging over 
verbondenheid van zusters en bondgenoten. Omdat er geen vertegenwoordiging was 
vanuit de USA, hadden Zr. Mel Ryley en Dana Sullivan (Vriend) een filmpje gestuurd waarin 
zij hun ervaringen deelden met zusters en bondgenoten die aanwezig waren bij de ICC. 
Ook is gesproken over het project van Brazilië, USA en de Filipijnen dat de samenwerking 
tussen Brazilië, de Filipijnen en de USA onderzoekt en de mogelijkheid om samen een 
internationale provincie te vormen. Samen met zr. Mel Ryley, vormen zr. Elisângela en 
zr. Josephine het team dat dit project trekt. Behalve zr. Mel is ook zr. Janice Buszta actief 
betrokken. Zij geeft Engelse les aan de zusters in Brazilië. De Amerikaanse zusters zijn erg 
enthousiast over het project. 

De drie initiatiefnemers van het project waren sinds 2019 weer fysiek bij elkaar. Daarom 
waren er overleggen gepland om de ontwikkelingen te bespreken en een rapportage voor 
te bereiden voor de ICB. Een bijzondere toevalligheid was de aanwezigheid van zr. Paula 
Azevedo Soares uit Brazilië die in Chicago was vanwege een intensieve cursus Engels. 
Zr. Paula is ook bij dit project betrokken. 
 

Werkbezoek Groot-Brittannië/Ierland 
In tegenstelling tot het verleden, duurde het erg lang 
voordat aan zr. Hermin en zr. Josephine een visum 
werd  verleend om op bezoek te gaan bij de zusters in 
Pantasaph. De Provinciedagen in augustus konden ze 
daarom niet bijwonen. Medio oktober vertrokken ze 
eindelijk naar Wales. Beide zusters werden er hartelijk 
ontvangen door zr. Marie Thérèse Croke. Ze 
bezochten de zusters in Bryn Mair die alle drie goed 
verzorgd worden.  
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De twee zusters in Ierland maken het naar 
omstandigheden goed.  
Beiden kampen met gezondheidsproblemen.  
Ook zr. Marie-Thérèse is niet helemaal 
gezond en vraagt aandacht voor deze 
kwetsbare groep zusters. 
Er werd gesproken over de ICC die eerder dit 
jaar plaats vond en over de ontwikkelingen in 
de andere landen wat de zusters erg op prijs 
stelden.  
Er was ook gelegenheid om alvast het 190-
jarig bestaan van de Congregatie te vieren 
met een Eucharistieviering gevolgd door een 
feestelijke bijeenkomst waarbij behalve de 
zusters ook de staf aanwezig was. 
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ICB 2022  

Van 14 tot en met 17 november kwamen de deelnemers aan de ICB en financiële 
vergadering bij elkaar in ZIN (Vught – Nederland). Zr. Donata Manalu was er voor de eerste 
keer als provinciale overste van Indonesië. Voor de eerste keer werd zr. Mel Ryley 
vergezeld door een van de Vrienden, Janet Labrecque. Eveneens voor de eerste keer was 
er voor de ICB een online-verbinding met zr. Marie Thérèse Croke in Pantasaph (Groot 
Brittannië) waardoor zij ook deel kon nemen aan de gesprekken in kleinere groepen. 
In haar openingswoord benadrukte zr. Hermin dat ze het belangrijk vond om iedereen 
weer in levende lijve te zien -na twee vergaderingen via ZOOM- en samen te praten over 
de toekomst van de congregatie in het licht van het naderende generaal kapittel. Een 
toekomst die vandaag begint! 
De zusters over de hele wereld leefden mee, hetgeen bleek uit de diverse inspirerende 
wensen die ontvangen werden. De verwachtingen van de ICB-leden waren hoopvol en 
gericht op verbondenheid over grenzen heen. 
 
Jaarverslag Generaal Bestuur 
Het jaarverslag van het Generaal bestuur werd besproken. Daarin werden onder andere de 
ontwikkelingen in de verschillende landen besproken. Iedere overste kreeg de gelegenheid 
om een korte toelichting te geven waarop de aanwezigen konden reageren.  

Er is veel belangstelling voor 
elkaar. Zo waren er vragen over de 
taken en vorming van de 
geassocieerde leden in Brazilië, 
over de organisatie van de 
verschillende apostolaten in 
Indonesië, over het oppakken van 
de activiteiten na de pandemie in 
de Filipijnen en over de hulp die 
Timor Leste nodig heeft nu het 
aantal zusters hard groeit. 
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Het werd gaandeweg duidelijk dat de problemen in de jongere delen erg verschillen van de 
oudere delen. Zeker wanneer de groepen klein zijn, worden ze ook kwetsbaar. De komende 
periode zal hier zeker aandacht voor komen. 
 
ICC 2022 
Van 6-15 juni ontmoetten zusters en bondgenoten elkaar tijdens een ICC in Nemi, nabij 
Rome (Italië). Daarover is een verslag gemaakt dat in de ICB aan de orde is gekomen. 
Tijdens de ICC zijn veel onderwerpen besproken waarop is gereflecteerd en waaruit 
mogelijk nieuwe wegen en inzichten zouden kunnen volgen in onze - steeds veranderende- 
wereld. Veranderingen die in elk land op verschillende manieren plaatsvinden.  
Aan de ICB-leden werd gevraagd welke thema’s de komende periode van belang zijn. 
Leiderschap, charisma & spiritualiteit en bondgenootschap werden als belangrijkste 
onderwerpen aangewezen. Deze onderwerpen zullen worden meegenomen naar de 
agenda voor het generaal kapittel in 2023. 
 
Project Vorming internationale provincie 
Sinds in het generaal kapittel van 2017 werd afgesproken om te onderzoeken of een nauwe 
samenwerking tussen enkele kleine delen zou kunnen leiden tot de vorming van een 
internationale provincie, is een initiatiefgroep (zrs. Mel Ryley, Elisângela en Josephine) aan 
de slag gegaan. Tijdens een ICC in 2019 in Chicago zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken 

werden de afgelopen jaren steeds 
concreter. Regelmatig zijn er online 
bijeenkomsten tussen de initiatiefgroep 
en de oversten van de drie deelnemende 
landen (Brazilië, de Filipijnen en USA). Ook 
hebben alle zusters, geassocieerden en 
Vrienden elkaar online gesproken. De 
eerste inspanning was om te komen tot 
een gemeenschappelijke taal: Engels.  
Daarom helpt zr. Janice de Braziliaanse 
zusters hen bij het aanleren van de taal. 
Inmiddels is zr. Jessica Magno uit de 
Filipijnen aangekomen in Brazilië, waar zij 
zich zal richten op de Engelse conversatie.  
Tegelijkertijd leert zij het Portugees.  
Tegelijkertijd vinden er online 
bijeenkomsten plaats waarin elkaars 
sterke en zwakke punten besproken 
worden. Als uitgangspunt is gekozen voor 
de zes principes die in 1969 door de 
congregatie zijn omarmd: pluriformiteit, 
collegialiteit, subsidiariteit, 
decentralisatie, solidariteit en mede 
verantwoordelijkheid. 
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Ook deze punten worden gezamenlijk bediscussieerd. 
Het provincialaat zal in Brazilië gevestigd worden. Er zijn ideeën over de inrichting van de 
provincie waarbij ieder land een vertegenwoordiger heeft in het bestuur. Ook het 
vormingsteam wordt op die manier opgebouwd. Omdat ieder land een eigen financiële 
verantwoordelijkheid heeft, komt er geen gezamenlijke begroting. Het provinciaal bestuur 
bekijkt de afzonderlijke begroting van de drie delen.  
 
Er zijn nog diverse besluiten te nemen voordat een internationale provincie een feit is.  
De initiatiefgroep bereidt een rapport voor dat aan het generaal kapittel zal worden 
aangeboden. 
 
Bestuurstermijn coördinator 
jongere delen 
In onze congregatie zijn twee 
soorten coördinatoren. De een 
leidt een groep zusters op weg 
om provincie te worden en de 
ander leidt een groep zusters 
naar voltooiing. Het proces om te 
komen tot een coördinator is 
voor beiden hetzelfde: alle 
zusters hebben inspraak in de 
keuze. Het Generaal bestuur 
echter benoemt de coördinator.    
De coördinator die de weg naar 
voltooiing is ingeslagen, blijft aan 
totdat het niet meer gaat. In 
samenspraak met het Generaal 
Bestuur wordt gekeken op welke 
manier verder gegaan kan 
worden. 
Voor de groep zusters die 
provincie wil worden, ligt het 
anders. De keuze van de 
coördinator is hetzelfde, maar de 
bestuurstermijn is vastgesteld op vier jaar met de mogelijkheid om deze eenmaal te 
verlengen. Tijdens een werkbezoek van het Generaal bestuur wordt de coördinator jaarlijks 
geëvalueerd. 
 
Structuur 
In de Congregatie spreken we van een communiteit onder verantwoordelijkheid van het 
Generaal Bestuur, een pre-provincie, een provincie, een post-provincie en een religieus 
huis. Vijf namen voor gemeenschappen in acht landen. Termen die niet meer kloppen met 
de realiteit van hoe we leven. Termen die een hiërarchische lading hebben.  
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Als congregatie hebben we respect en waardering voor ieder deel. Alle delen zijn even 
waardevol en staan op voet van gelijkheid. Samen vormen we één SCMM! 
Er zal gezocht worden naar één passende naam voor de delen die geen provincie zijn. 

 
190 jaar SCMM 
Ter gelegenheid van dit 
jubileum heeft het Generaal 
Bestuur een gebed 
geschreven en aan alle zusters 
toegestuurd met de bedoeling 
dit op 23 november 
wereldwijd te bidden. Het 
gebed bestaat in alle talen uit 
190 woorden. Ieder woord 
staat symbool voor een jaar in 
het bestaan van de 
Congregatie. 

 
Generaal kapittel 2023 
Het generaal kapittel  zal van 4 tot en met 14 juli 2023 gehouden worden in ZIN (Vught). 
Alle zusters worden hierover nader geïnformeerd in januari 2023. Tijdens de ICB is 
gesproken over onderwerpen die aan bod zouden kunnen komen: 
• Leiderschap 
• Charisma & spiritualiteit 
• Betrokkenheid leken  
• Missionaire taken 
• Internationale provincie 
• Vorming 
• Erfgoed 
• Communicatie 
• Internationale 

bijeenkomsten. 
Er zijn ideeën geopperd om 
alle zusters in de 
verschillende delen 
inhoudelijk te betrekken bij 
het generaal kapittel. Ook de bondgenoten worden betrokken. 
 
Verhuizing van het Generalaat en Generaal Bestuur 
Het is al vaker aangegeven dat het Generaal Bestuur plannen maakt om na het generaal 
kapittel te verhuizen naar Tilburg. Het is de bedoeling dat de leden van het Generaal 
Bestuur ieder een appartement huren in het complex aan de Oude Dijk of de 
Kloosterstraat waar ze gaan wonen. Voor het Generalaat worden enkele appartementen 
gehuurd die naast elkaar liggen zodat de kantoorfunctie niet verspreid is over het gebouw. 
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Sluiting 
Aan het einde van de vergadering was de conclusie dat deze ICB een vruchtbare bodem is 
voor het komende kapittel. De leden zagen veerkracht en hebben vertrouwen in de 
toekomst. Zr. Hermin gaf aan dat er goede gesprekken geweest zijn die richting geven aan 
het komende jaar. Uit al die gesprekken bleek ‘hoop’ de drager te zijn voor onze toekomst. 
Zorgen zijn geuit. Zorgen over de voltooiing in de oudere delen en de ontwikkeling in de 
jonge delen. Hoe zal dat gaan? Kan het Generaal bestuur voldoen aan de invulling van de 
vragen die van deze zusters komen? Hierin proefden we ook hoop. Hoop op het vinden van 
goede oplossingen al gaande de weg.      
 

Viering 190 jarig bestaan SCMM 
Ieder deel heeft op een eigen manier het jubileum gevierd. Het Generaal bestuur werd 
door de medewerkers van het Generalaat in het zonnetje gezet. De generale bestuursleden 
waren ook aanwezig bij de viering in de Nederlandse provincie, in Tilburg. 
 

Lief  & Leed 
In de afgelopen maanden zijn er drie zusters overleden: 
29-09-22 zr. Corneline Wouters Tilburg (Nederland) 
12-11-22 zr. Marinette Tibben Tilburg (Nederland) 
07-12-22 zr. Josée Schiepers  Maaseik (België). 
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Verschillende zusters hebben een kloosterjubileum gevierd: 
België  6o jaar  13 november 2022  zr. Josée Schiepers 
Indonesië  50 jaar           08 december 2022  zr. Fransiska Sinaga 

 25 jaar           29 oktober 2022  zr. Gloriana Bulu’aro 
 12½ jaar        24 december 2022  zr. Germana Ndraha  

   zr. Michella Bahan  
   zr. Marsiana Haghe 
   zr. Delviana Ndruru 
   zr. Apriliana Sea 
   zr. Maureen Delu Kaka 

Nederland 75 jaar           27 oktober 2022  zr. Jeannette Spoor 
   zr. Anny de Jong 

 70 jaar           08 november 2022  zr. Adriënne Boot 
   zr. Jacoba ten Boer  
   zr. Edesta Mulder 
   zr. Marie-Elise Rooijakkers 

 65 jaar           06 november 2022  zr. Hedwig Wijffelaars 
   zr. Nicolette Lijten 

 50 jaar           15 september 2022  zr. Tine Reit. 
 

Drie zusters vierden een bijzondere verjaardag: 
Nederland zr. Henriëtte Schuring  27 september 107 jaar 

   zr. Marianne Hoefnagels  11 december 101 jaar 
Engeland  zr. Teresa Gray     22 november 101 jaar. 

 

Kerstmis                                         
We naderen Kerstmis. De advent is al 
begonnen. Met Kerstmis vieren we de geboorte 
van Jezus, het feest van het licht.  
In Jezus komt God bij ons als een weerloos 
kind. Hij komt voor alle mensen, heel bijzonder 
voor kleine en kwetsbare mensen; voor 
zondaars en bedelaars. Levend in de geest van 
Jezus Christus, zien we het Licht en 
bekommeren ons om hen. Licht dat altijd en 
eeuwig weer doorbreekt. 
 
 

 
 

 Wij wensen u allen een vredevol kerstfeest!  


