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Overdenking door zr. Hermin Bu’ulölö 
De vasten jd is een jd van bekering, een jd om je zelf te vernieuwen naar Gods beeld. 
Het is een jd voor ons allen om vrede te sluiten met God en anderen, met onze  
omgeving. 
In het evangelie van Lukas 9:22 zei Jezus: "De Mensenzoon zal veel moeten veel lijden en 
door de oudsten, de hogepriesters en de schri geleerden worden verworpen en gedood, 
maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt." 
We lezen hier zware voorwaarden voor de volgelingen van Jezus.  
Nadat Jezus over zijn eigen dood had gesproken, vervolgde Hij: "Wie Achter mij aan wil  
komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen."  
Zo stelde Jezus aan de discipelen de voorwaarden. Discipelen zullen niet alleen enorm  
lijden, maar degenen die ervoor kiezen om Hem te volgen, moeten ook bereid zijn de 
daaruit voortvloeiende gevolgen te aanvaarden. Vormen van geweld en pijn kunnen niet 
worden vermeden. Geen wonder dat de discipelen niet al jd enthousiast waren om Jezus 
te vergezellen. Het is dan geen wonder dat ook wij niet al jd enthousiast zijn. 
In onze wereld van vandaag, waar er verschillende waarden en tegenstrijdige meningen 
zijn, zullen er zeker uitdagingen ontstaan voor degenen die het evangelie proberen toe te 
passen. 
Hoe standvas g of trouw zijn wij als Zijn volgelingen? Wat zullen wij als volgelingen van 
Jezus ervaren? Kunnen we afwijzing verdragen, het eenvoudige leven? Kunnen we alle le-
ven respecteren? Zeven g maal zeven keer vergeven? Zijn we in staat om harde oordelen 
over mensen die anders zijn dan wij, weg te nemen? Hopelijk stellen we ons in deze  
vasten jd open om genereus om te gaan met mensen in nood. 
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Werkbezoek naar Brazilië 
Op de valreep van 2022 vertrokken zr. Elisângela en zr. Josephine naar Brazilië voor een 
werkbezoek. Zr. Elisangela koppelde hier meteen haar vakan e aan vast. Het was de week 
voor Kerstmis en beide zusters maakten op verschillende plaatsen kerstvieringen mee.  
Een van die vieringen was met de staf van de scholen en het centrum Dom Helder Câmara. 
Ook met de geassocieerden werd het kers eest gevierd. En natuurlijk met alle zusters die 
voor het kers eest samenkwamen in Heitel San ago. Het was voor zr. Josephine de eerste 
keer dat ze in Brazilië was en het was voor haar een bijzonder werkbezoek met al deze  
bijeenkomsten. 

 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Kerstmis met de staf …              met de zusters … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en met de geassocieerden. 
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 Natuurlijk bezochten zr. Elisângela en zr. Josephine alle communiteiten en hadden goede 
gesprekken met de zusters en de bestuursleden. De zusters in Brazilië hadden net  
zr. Jessica Magno uit de Filippijnen ontvangen. Zij hee  onderdak gevonden in Ibimirim en 
helpt mee in de missie van de Braziliaanse zusters.  
Zr. Jessica leert op deze manier het snelst de taal. Tegelijker jd kan ze met zr. Dalva en zr. 
Graça Engelse conversa e oefenen. 
Het provinciale bestuur had het verzoek gekregen om ook voor zr. Serafina Pereira uit  
Timor Leste een plaatsje voor te bereiden. Zr. Serafina zou in 2023 een cursus volgen in 
Brazilië en aansluitend een bijdrage leveren aan de missie in Brazilië.  
Inmiddels is zr. Serafina in Brazilië en zal ze zich eind maart aansluiten bij de andere  
zusters.  
 
Generaal kapi el 2023 
 

In januari hee  het generaal bestuur het generaal kapi el aangekondigd dat van 4 tot en 
met 14 juli plaatsvindt in Nederland. Ook het logo is aan alle leden van de congrega e  
uitgelegd. Vervolgens werden alle landen uitgenodigd om leden te kiezen die samen met 
de ex-officio leden de zusters representeren.  
 
In totaal vormen 33 zusters het kapi el: 
 
Zr. Hermin Bu’ulölö    zr. Yuliana Apu Day   zr. Toos Scholtes 
Zr. Elisângela Ferreira Belo  zr. Blandina Zagötö   zr. Ursula van de Ven 
Zr. Josephine Corpuz   zr. Yesulda Simalango  zr. Mary Ellen Ryley 
Zr. Sofiani Warasi    zr.  Agus na Hia   zr. Janice Buszta  
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Zr. Marie-Louise Aerts   zr. Miranda Situmorang  zr. Amy Gitana 
       zr. Evodia Daeli   zr. Catherina Ba-a 
Zr. Rosa Olaerts    zr. Petronella Lie   zr. Jessica Magno 
Zr. Paula Frassine     zr. Alfonia Saing   zr. Eugenia Pereira 
     de Azevedo Soares   zr. Marië e Kinker   zr. Joanita Freitas 
Zr. Dalva Carlos de Morais  zr. Mel Heuver    zr. Natalia de Deus 
Zr. Joérica Ká a Melo   zr. Paulien Mul    zr. Esmenia Sanches 
Zr. Donata Manalu    zr. Irène Rooth         da Silva 
 
Het generaal bestuur is druk bezig met de voorbereidingen voor het kapi el. Via de  
kapi elleden, zullen alle zusters een bijdrage kunnen leveren aan de onderwerpen die  

jdens het kapi el besproken worden. 
 
Nieuws uit Indonesië 
Op 7 januari 2023 werd het nieuwe gebouw van de St. Thomas communiteit in Medan  
officieel geopend en gezegend. Hier wonen jonge zusters die een opleiding volgen aan de 
universiteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Telukdalam (Nias, Indonesië) hebben de zusters een nieuwe missie geopend: een  
kinderopvang. Jonge kinderen kunnen daar terecht wanneer de ouders beiden niet thuis 
zijn. Op 26 januari jongstleden is de kinderopvang geopend.  
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Zr. Blandina gee  cursussen 
in het maken van financiële  
rapportages aan zuster-
economen in de  
verschillende  
communiteiten.  
Dat hee  ze gedaan in  
Nias en Medan.  
Later volgen Kalimantan en 
Flores/Sumba. 
 
Deze zelfde cursus gaat ze ook gegeven in Timor Leste, in het kader van de samenwerking 
tussen beide landen. 
 
Enkele jaren geleden waren er plannen om van het ziekenhuis Stella Maris in Nias een  
kliniek te maken omdat het moeilijk was om het ziekenhuis draaiende te houden.  
De zusters wilden liever dat het ziekenhuis bleef en gingen hard aan het werk om dat te 
voorkomen. Er werd een verbeterplan opgesteld wat onlangs na een overheidsinspec e 
hee  geresulteerd in een vijf sterren beoordeling voor het ziekenhuis. Een uitstekend  
resultaat! 

 
Professie in Timor Leste 
Zr. Nidia Pascoal en zr. Francisca Soares de Araújo leggen op 25 maart de gelo en voor het 
leven af in aanwezigheid van zr. Hermin en zr. Sofiani. 
 
In januari van dit jaar stond er een harde 
wind die een deel van het dak van de  
communiteit in Ossu vernielde.  
Er waren al vergevorderde plannen om het 
zusterhuis af te breken en een nieuw te 
bouwen. 
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Lief  & Leed 
De afgelopen maanden zijn er twee zusters overleden: 
15-01-2023 zr. Delian de Brouwer, Tilburg 
06-02-2023 zr. Corrie Langermans, Tilburg 
 
Verschillende zusters vieren binnenkort een kloosterjubileum: 
Filipijnen  25 jaar  19 april zr. Evangeline Cuyasen 
Nederland 70 jaar  23 april zr. Arnoldie van Hazendonk  
        zr. Birgi a Berendsen 
        zr. Celine Hollink 
        zr. Heleen van de Ven 
        zr. Lisabeth van der Horst 
   80 jaar  5 mei zr. Francisca Janssens 
   60 jaar              5 mei zr. Marie-Cécile Hulleman 
        zr. Marie-Thérèse Brinkmann 
        zr. Heleni van Moorsel 
België        60 jaar  9 mei        zr. Marie-Jeanne Teuwen 
Timor Leste      12½ jaar  30 juni zr. Inocencia da Costa 
        zr. Teresinha Lemos 
        zr. Esmenia da Silva 
   25 jaar  6 juli          zr. Angelita Koa 
Indonesië  25 jaar  6 juli  zr. Yesualda Simalango 
           60 jaar  19 juli zr. Gertruda Fau 
        zr. Anna Bali 
Wij wensen u allen een fijne dag. 
 
Pasen 
Over een paar weken is het Pasen. 
 

Dat het wonder 
van Pasen  
je vrede en 
vreugde mag 
brengen. 


