
  

 

Renungan oleh Sr. Hermin Bu'ulölö 
Kata-kata meyakinkan yang diucapkan oleh utusan Allah melalui nabi Natan kepada Raja Daud 
ini dapat dengan mudah ditujukan kepada kita masing-masing. Aku telah bersama kemanapun 
kamu pergi. 2 samuel 7:9 Tidak pernah ada waktu ketika Tuhan gagal menemani hidup kita, 
bahkan pada saat-saat ketika kita tidak merasakan kehadiran Ilahi. Hubungan yang langgeng ini 
dihasilakan dari karunia Yesus datang untuk tinggal di antara kita. Dia tidak bertindak seperti 
turis atau tamu dan hanya mengunjungi kita untuk waktu yang singkat. Dia menjelmakan 
dirinya semaksimal mungkin ke dalam kehidupan di planet kita. Ketika Yesus meninggalkan 
wujud manusianya, Dia meninggakan  kehadiranNya yang memperkaya dalam ekaristi dan Roh 
CintaNya untulk tinggal di dalam diri kita sebagai pembimbing kita. Mendekati perayaan 
kelahiran Yesus, bacaan kitab suci terus menyakinkan kita bahwa kita tidak sendirian.  
 
Masa adven dimaksudkan untuk membangunkan kita pada kenyataan yang menakjubkan ini, 
untuk mengarahkan hati kita menuju kehadiratNya. Adven telah dimulai dan kita hidup dalam 
pengharapan dan penantian. Kita menantikan kelahiran Yesus. Harapan penting dalam 
kehidupan setiap orang. Seseorang tanpa harapan adalah orang yang tanpa cita-cita. 
Agar tidak kehilangan kepercayaan, surat Yakobus (5:7-8) berbunyi: sahabat, bersabarlah, dan 
nantikanlah hari Tuhan datang kembali. Dengarkanlah! Di musim semi dan musim gugur, 
seorang petani menunggu hujan. Kemudian  semuanya akan tumbuh, dan kemudian bisa 
menuai panen besar dari tanah itu. Kesabaran butuh proses 
Sekarang adalah waktunya untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memberikan 
perhatian penuh dari hati kita kepada sahabat abadi kita yang menyertai kita di setiap langkah 
perjalanan hidup kita. Adven ini kita diajak untuk memperbaharui harapan kita. 
 
Bagaimána kita menyadari kehadiran kristus dalam kehidupan kita saat ini? 
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Kunjungan kerja ke USA 
Sr. Elisângela dan Sr. Josephine hadir di hari-hari provinsi AS. Mereka bertemu para suster and 
teman-teman di pantai. Sr. Barbara-Ann hadir melalui ZOOM. ICC menjadi salah satu topik 
pembicaraan. Khususnya bagian yang berhubungan dengan keterikatan para suster suster dan 
awam. Karena tidak ada perwakilan dari AS di ICC, Sr. Mel Ryley dan Dana Sullivan (teman) 
mengirimkan video berbagi pengalaman mereka dengan para suster dan awam yang menghadiri 
ICC. 
Dibahas pula proyek Brazil, USA dan Filipina yang menginvestigasi dukungan antara Brazil, Filipina 
dan USA dan kemungkinan membentuk provinsi internasional. Bersama dengan Sr. Mel Ryley,  
Sr. Elisangela dan Sr. Josephine membentuk tim yang memulai proyek ini. Selain Sr. Mel juga  
Sr. Janice terlibat aktif. Dia mengajar bahasa Inggris kepada para suster di Brazil. Para suster 
Amerika sangat antusias dengan proyek ini.  
 

 
Ketiga penggagas proyek ini secara fisik telah bekerja bersama sejak 2019. Oleh karena itu, 
konsultasi direncanakan untuk membahas perkembangan dan menyiapkan laporan untuk ICB. 
Secara khusus hadir juga Sr. Paula dari Brazil yang berada di Chicago saat itu untuk kursus bahasa 
Inggris intensif. Sr. Paula juga terlibat dalam proyek ini. 
 
 

Kunjungan kerja UK/Irlandia 
Bertolak dari waktu sebelumnya, membutuhkan waktu 
yang sangat lama untuk Sr. Hermin dan Sr. Josephine 
mendapatkan visa untuk mengunjungi para suster di 
Pantasaph. Oleh karena itu, mereka tidak dapat 
menghadiri Hari Provinsi di bulan Agustus. 
Mereka akhirnya berangkat ke Wales pada pertengahan 
Oktober. Kedua suster disambut hangat oleh Sr. Marie 
Thérèse Croke. Mereka mengunjungi tiga suster di Bryn 
Mair, yang semuanya dirawat dengan baik. Kedua suster 
di Irlandia baik-baik saja. Hanya saja keduanya memiliki 
masalah kesehatan.  
 



3 

 
Juga Sr. Marie-Thérèse tidak sepenuhnya sehat 
dan butuh perhatian dari komunitas suster yang 
sudah lansia ini. 
Ada pembicaraan tentang ICC yang berlangsung 
awal tahun ini dan tentang perkembangan di 
negara lain, yang sangat diharapkan oleh para 
suster. 
Ada juga kesempatan untuk merayakan ulang 
tahun ke-190 Kongregasi dengan perayaan 
Ekaristi diikuti dengan perjamuan bersama 
meriah yang juga dihadiri oleh para suster dan 
staf. 
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ICB 2022 

Dari tanggal 14 hingga 17 November, para peserta ICB dan pertemuan keuangan berkumpul di 
ZIN (Vught – Belanda). Beberapa bulan yang lalu, Sr. Donata Manalu terpilih sebagai Provinsial 
Provinsi Indonesia. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri ICB sebagai pemimpin provinsi. 
Untuk pertama kalinya, Sr. Mel Ryley ditemani oleh salah satu teman, Janet Labrecque. Juga 
untuk pertama kalinya terjadi terhubung secara online dengan Sr. Marie Thérèse Croke di 
Pantasaph (Britania Raya) yang juga memungkinkan dia berpartisipasi dalam percakapan dalam 
kelompok yang lebih kecil. 
Dalam pidato pembukaannya, Sr. Hermin menekankan bahwa menurutnya penting untuk 
bertemu kembali dengan semua orang secara langsung - setelah dua pertemuan melalui ZOOM - 
dan untuk berbicara bersama tentang masa depan Kongregasi sehubungan dengan Kapitel 
Umum yang akan datang. Masa depan yang dimulai hari ini! 
Para suster di seluruh dunia memberikan dukungan, yang ditunjukkan dengan berbagai harapan 
yang menginspirasi yang diterima. Harapan anggota ICB penuh harapan dan fokus pada 
keterhubungan lintas batas. 
 
 

Laporan Tahunan Dewan Pimpinan Umum 
Pembahasan laporan tahunan Dewan Pimpinan Umum. Di antaranya, dibahas perkembangan di 
berbagai negara. Setiap pimpinan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan singkat dan 

peserta dapat menanggapinya. Ada 
banyak keinginan satu sama lain. 
Misalnya, ada pertanyaan tentang 
tugas dan pelatihan para anggota 
asosiasi di Brasil, pengorganisasian 
berbagai kerasulan di Indonesia, 
bagaimana keberlanjutan kegiatan 
setelah pandemi di Filipina dan 
tentang bantuan yang dibutuhkan 
Timor Leste sekarang dengan 
pertumbuhan jumlah suster sangat 
cepat. 
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Lambat laun menjadi jelas bahwa masalah di bagian yang lebih muda sangat berbeda dengan 
bagian yang lebih tua. Apalagi jika para suster di bagian yang menua menjadi semakin sedikit, 
mereka juga menjadi rentan. Hal ini tentunya akan mendapat perhatian pada periode 
mendatang. 
 
 

ICC 2022 
Dari tanggal 6-15 Juni, para suster dan beberapa awam bertemu di ICC di Nemi, dekat Roma, 
Italia. Mengenai hal ini telah dilaporkan, yang juga dibahas di ICB. Banyak topik yang dibahas 
selama ICC, yang direfleksikan dan bagaimana cara serta peluang baru agar dapat mengikuti 
perkembangan dunia yang terus berubah ini. Perubahan, yang terjadi dengan cara yang berbeda 
di setiap negara. Para anggota ICB ditanya tema mana yang penting untuk periode mendatang. 
Kepemimpinan, karisma & spiritualitas dan keterlibatan awam diidentifikasi sebagai topik yang 
paling penting. Topik-topik ini akan dimasukkan dalam agenda Kapitel Umum tahun 2023. 
 
Pembentukan Proyek provinsi internasional 
Karena kapitel umum tahun 2017 setuju untuk menjejaki apakah kerja sama yang erat antara 
beberapa bagian kecil dapat mengarah pada pembentukan provinsi internasional, sebuah tim 
berinisiatif memulainya (Sr. Mel Ryley, Sr. Elisângela Ferreira Belo dan Sr. Josephine Corpuz). 
Kesepakatan dibuat selama ICC pada 2019 di Chicago. Kesepakatan ini menjadi semakin konkret 
dalam beberapa tahun terakhir. Ada pertemuan online reguler antara tim penggagas dan 
pimpinan dari tiga negara peserta (Brasil, Filipina, dan AS). Semua suster, rekan, dan Teman juga 

telah berbicara satu sama lain secara online. 
Upaya pertama adalah sampai pada bahasa 
yang sama: bahasa Inggris. Itu sebabnya sdr. 
Janice's mengajari para suster Brasil bahasa 
Inggris. Sekarang Sr. Jessica Magno dari 
Filipina tiba di Brasil, di mana dia akan fokus 
pada percakapan bahasa Inggris dengan para 
suster Brasil. Pada saat yang sama dia belajar 
bahasa Portugis. 
Bersama-sama, pertemuan online tetap 
dilakasanakan untuk mendiskusikan kekuatan 
dan kelemahan satu sama lain. Titik tolak 
telah dipilih untuk enam prinsip yang dianut 
oleh Kongregasi pada tahun 1969: 
kemajemukan, kolegialitas, subsidiaritas, 
desentralisasi, solidaritas dan tanggung 
jawab bersama. 
Poin-poin ini juga dibahas bersama. 
Provinsialat akan didirikan di Brazil. Ada 
gagasan tentang struktur provinsi, di mana 
setiap negara memiliki perwakilan di dewan. 
Tim formasi  dibangun dengan cara ini. 
Karena setiap negara memiliki tanggung 
jawab keuangannya sendiri, tidak akan ada 
anggaran bersama.  
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Kepemimpinan provinsi memeriksa anggaran terpisah dari tiga bagian. 
Masih ada beberapa keputusan yang harus dibuat sebelum sebuah provinsi internasional menjadi 
kenyataan. Kelompok penggagas sedang menyiapkan laporan untuk disampaikan kepada Kapitel 
Umum nanti.  
 
 

Masa Periode koordinator bagian yang lebih muda 
Di kongregasi kita ada dua macam koordinator. Yang satu memimpin sekelompok suster dalam 
perjalanan mereka untuk menjadi 
provinsi dan yang lain memimpin 
sekelompok suster menuju masa 
penyelesaian. Proses penunjukan 
seorang koordinator sama untuk 
keduanya: semua suster berhak 
memilih. Namun keputusan 
penentuan koordinator berada di 
tangan Dewan Umum. 
Koordinator dalam perjalanan 
menuju penyelesaian tetap sampai 
dia berhenti. Dalam konsultasi 
dengan Dewan Umum, akan 
diputuskan bagaimana 
melanjutkannya. 
Lain halnya dengan kelompok suster 
yang ingin menjadi provinsi.  
Pilihan koordinator sama, namun 
masa jabatan ditetapkan 4 tahun 
dengan kemungkinan diperpanjang 
satu kali. Koordinator dievaluasi 
setiap tahun selama kunjungan 
kerja Dewan Umum. 
 
 

Kepemimpinan 
Dalam Kongregasi kita berbicara 
tentang sebuah komunitas di bawah 
tanggung jawab Dewan Umum, pra-
provinsi, provinsi, pasca-provinsi, dan rumah religius. Lima nama untuk komunitas di 8 negara. 
Istilah yang tidak lagi sesuai dengan realitas bagaimana kita hidup. Istilah yang memiliki muatan 
hierarkis. Sebagai kongregasi kita memiliki rasa hormat dan penghargaan untuk setiap bagian. 
Semua bagian sama berharganya dan sejajar. Bersama-sama kita membentuk satu SCMM! Satu 
nama yang cocok akan dicari untuk semua bagian yang bukan provinsi.  
 
 

190 tahun SCMM 
Kapitel Umum berlangsung pada tahun di mana Kongregasi merayakan hari jadinya yang ke-190. 
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Pada kesempatan Yobel ini, Dewan Umum telah menulis sebuah doa dan mengirimkannya 
kepada semua suster dengan maksud untuk mendoakannya di seluruh dunia pada tanggal  
23 November. Doa tersebut terdiri dari 190 kata dalam semua bahasa.  
Setiap kata melambangkan 1 tahun keberadaan Kongregasi. 
 
Kapitel Umum 2023 
Kapitel Umum akan diadakan 
dari tanggal 4 - 14 Juli 2023 di 
ZIN (Vught). Semua suster akan 
diinformasikan lebih lanjut 
tentang hal ini pada bulan 
Januari 2023. Selama ICB, topik-
topik yang dapat didiskusikan 
dibahas: 
- Kepemimpinan 
- Karisma & spiritualitas 
- Keterlibatan awam 
- Tugas misionaris 
- Provinsi Internasional 
- Formasi 
- Warisan 
- Komunikasi 
- Pertemuan internasional. 
Gagasan telah dikemukakan untuk melibatkan semua suster di berbagai bagian dalam kapitel 
umum. Orang awam juga akan 
terlibat. 
 
 
 

Pemindahan Generalat dan 
Dewan Umum 
Sering kali terungkap bahwa 
Dewan Umum merencanakan 
untuk pindah ke Tilburg setelah 
Kapitel Umum. Dimaksudkan 
agar setiap anggota Dewan 
Umum menyewa apartemen di 
kompleks di Oude Dijk atau 
Kloosterstraat dimana mereka 
akan tinggal. Sejumlah apartemen disewakan untuk Generalat yang lokasinya bersebelahan 
sehingga fungsi kantor tidak tersebar di gedung. 
 
 

Penutupan 
Di akhir pertemuan, kesimpulannya adalah bahwa ICB ini merupakan kesempatan yang sangat 
baik untuk kapitel yang akan datang. Para anggota melihat ketahanan dan memiliki kepercayaan 
diri di masa depan. Sr. Hermin mengindikasikan bahwa telah terjadi diskusi-diskusi yang baik yang 
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memberikan arahan untuk tahun yang akan datang. Dari semua percakapan itu, 'harapan' 
ternyata menjadi pembawa masa depan kita. Kekhawatiran telah dikemukakan. Kekhawatiran 
tentang penyelesaian di bagian yang menua dan pengembangan di bagian yang lebih muda. 
Bagaimana hasilnya? Dapatkah Dewan Umum mengikuti penafsiran atas pertanyaan-pertanyaan 
yang datang dari para suster ini? Kami juga merasakan harapan dalam hal ini. Berharap dalam 
perjalanan akan menemukan solusi yang baik. 
 

Perayaan HUT ke-190 SCMM 
Setiap bagian merayakan hari jadi kongregasi dengan caranya sendiri. Dewan Umum menjadi 
perhatian dari para pegawai Generalat. Para suster juga hadir pada perayaan di provinsi Belanda, 

di Tilburg. 
 

Suka dan Duka 
Dalam beberapa bulan terakhir suster telah meninggal dunia: 
 
29-09-22 Sr. Corneline Wouters Tilburg (Netherlands) 
12-11-22 Sr. Marinette Tibben  Tilburg (Netherlands) 
07-12-22 Sr. Josée Schiepers  Maaseik (Belgium) 
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Beberapa Suster merayakan yubileum hidup membiara: 
Belgium  6o tahun   13 November 2022 Sr. Josée Schiepers 
Indonesia  50 tahun  08 December 2022 Sr. Fransiska Sinaga 

 25 tahun  29 October 2022 Sr. Gloriana Bulu’aro 
 12½ tahun  24 December 2022 Sr. Germana Ndraha  

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

Nederland  75 tahun  27 October 2022 Sr. Jeannette Spoor 
  Sr. Anny de Jong 

 70 tahun  08 November 2022 Sr. Adriënne Boot 
  Sr. Jacoba ten Boer  
  Sr. Edesta Mulder 
  Sr. Marie-Elise Rooijakkers 

 65 tahun  06 November 2022 Sr. Hedwig Wijffelaars 
  Sr. Nicolette Lijten 

 50 tahun  15 September 2022   Sr. Tine Reit 
 

Tiga suster merayakan ulang tahun khusus: 
Nederland  Sr. Henriëtte Schuring 27 September 107 tahun 
    Sr. Marianne Hoefnagels 11 December 101 tahun 
England  Sr. Teresa Gray   22 November 101 tahun 
 

Natal 
Kita mendekati Natal. Adven sudah dimulai. Saat 
Natal kita merayakan kelahiran Yesus, festival 
cahaya. Di dalam Yesus, Allah datang kepada kita 
sebagai anak yang tak berdaya. Dia datang untuk 
semua orang, terutama untuk orang-orang kecil 
dan rentan; bagi para pendosa dan pengemis. 
Hidup dalam semangat Yesus Kristus, kita melihat 
Terang dan peduli pada mereka. Cahaya yang 
menerobos selama-lamanya. 
 
 
 

 
Kami berharap Anda semua mendapatkan Natal yang damai! 


