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Beste Zusters, geassocieerden, 
vrienden en bekenden, 
 

 
Daar is ie dan, de vermiste Schakel van december 
2019.                                                                                                                        
We zijn het zo gewend om twee afleveringen per jaar te 
ontvangen. Maar uitstel is geen afstel. Door de 
afwezigheid van Zr. Jophy heeft deze uitgave vertraging 
opgelopen en hebt U nu dit blad een maand later in uw 
hand.                                                                               
De Kerstwensen ontbreken, maar ik hoop dat wij 
allemaal een Zalig Kerstfeest en een gezegende, 
vredevolle jaarwisseling gevierd hebben. Het jaar ligt 
nog open in onze handen en van ons wordt verwacht 
dat we er met Gods hulp het beste van maken. Niet 
alles ligt in onze handen. Laat ons proberen Gods Wil te 
erkennen in de fijne en vreugdevolle dingen. Maar ook 
in de moeilijke situaties die we tegenkomen. We weten 
dat God ons leven leidt en wij gaan de weg die Hij voor 
ons bestemd heeft.                                                                                                           
De Schakel heeft geen doorlopend thema. We komen er 
verschillende artikelen tegen, waarvan we denken dat 
ze U interesseren.                                                                   
Daarom: Veel leesplezier!                                                                        
Zr. Hermana     
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Dear Sisters, associates, friends,  
and acquaintances, 
 
 

 
There it is, the missing Schakel of December 2019.  
We are so used to receive two issues per year. But 
delay is not adjustable. The absence of Zr.Jophy has 
this issue been delayed and now you have this 
magazine a month later in your hand.               
 
The Christmas wishes are missing, but I hope we all 
celebrated a Merry Christmas and a blessed, peaceful 
New Year. The year is still open in our hands and we 
expect that we make the best of it with the help of God. 
Not everything is in our hands. Let us try to recognize 
God's will in the pleasant and joyful things. But even in 
the difficult situations we encounter. We know that God 
leads our lives and we go the way that He has set for 
us. The Schakel doesn’t having a continuous 
theme. The articles come from different items, which we 
think it’s in your interest.                                                                                                                              
Therefore: Enjoy!  
 
Sr.Hermana 
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Bescherming en genezing voor de aarde. 

In ons generaal kapittel hebben wij ons met thema’s 
beziggehouden, de ons allen betreffen. Daarvan zijn 
enkele samengevat in het document – “Leven en 
zending” – sterker nog: ze zijn nauw met elkaar 
verbonden. In de eerste uitgave van de “Heilborn”, die 
ons team uitgeeft, zal het accent op het thema 
wereld/milieu liggen. Als arme dienstmaagden van 
Jezus Christus zijn wij ertoe geroepen, moedig van een 
waakzame relatie met de schepping te getuigen, door: 
“Het realiseren van overeenkomstige maatregelen en 
een verandering van de gedragswijzen, om onze aarde 
te beschermen en te helen.” 

In het eerste boek van de Bijbel staat, dat God de mens 
in de tuin van Eden heeft geplaatst “om voor de tuin te 
zorgen”(Gen.2,15) De opdracht is duidelijk: wij moeten 
ons ervan bewust zijn, dat de aarde er voor alle mensen 
is. Onze realiteit spreekt een andere taal. Door ons 
gedrag bespoedigen wij de klimaatverandering. 
IJsbergen en gletsjers smelten steeds sneller, waardoor 
de zeespiegel stijgt. De woestijnen nemen toe. We lijden 
onder extreme droogte en onder regenbuien, die land 
overstromen en vernietigen. In toenemende mate 
komen bij heftige stormen mensen om het leven of 
wordt hun grond van bestaan vernietigd. Onze oceanen 
en rivieren zijn verpest met microplastic. De afval depots 
kunnen ons afval nauwelijks meer verwerken. De 
welgestelden op deze aarde bedienen zich royaal en 
vermeerderen hun rijkdom, de armen betalen daarvoor 
de prijs. Gelukkig bestaat er ook een andere kant van 
de zaak. 
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Het bewustzijn onze aarde goed te behandelen is 
gegroeid. Wereldwijd engageren zich mensen sinds vele 
jaren voor de bescherming van onze aarde. Ze 
onthouden zich bewust van geneugten en ontwikkelen 
alternatieven, die de levensomstandigheden, vooral van 
de armere bevolking, verbeteren. De waakzaamheid bij 
de omgang met de aarde en haar middelen of 
plundering van de aarde groeit. – Allebei hebben 
enorme gevolgen voor het menselijk leven. - Daarom is 
het absoluut noodzakelijk, steeds weer onze levensstijl 
kritisch te bekijken en ons af te vragen, waar wij ons 
moeten veranderen. Wij dragen verantwoording voor de 
levensruimte van de komende generaties. Wanneer wij 
Kerstmis vieren, maken wij ons bewust van de 
menswording van God in Jezus Christus. Hij is niet als 
machtige heerser gekomen, maar heeft zich in onze 
armoede en beperktheid begeven. Hij is gekomen als 
Immanuel, de God-met-ons, die ons op heilswegen leidt, 
om onze aarde te helen en te beschermen. Vragen wij 
Hem om Zijn zegen voor een horend hart en open ogen. 
Voor ons mensen en de ons toevertrouwde wereld. 

Zr. Annemarie Pitzl 

 
 
 
 
 

 
.  
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Is er nog hoop voor ons milieu en de Schepping? 
 
Kunnen we nog steeds optimistisch zijn? 
Wij zijn al vele jaren duurzaam met ons klimaat en de 
schepping bezig. 
We denken en bespreken de encycliek van Paus 
Franciscus ‘Laudato Si”. Deze gaat helemaal over de 
globalisering, de zorg voor het milieu, de schepping en 
het klimaat. Sinds 2018 hebben we ons voorgenomen 
nog bewuster en verantwoordelijker met de aarde en de 
schepping om te gaan, 
 
In Geleen, bij ons in de buurt, staan zeer grote bedrijven 
van “Chemelot” die voor het klimaat en het milieu zeer 
vervuilend zijn. Ongezond voor de mensen, de dieren 
en de schepping. 
 
De boeren hebben het moeilijk met het stikstofbeleid 
van de regering in Nederland. Zij komen hiertegen in 
opstand door te protesteren. Wij maken duidelijk dat we 
de boeren hierin ondersteunen, door hen aan te 
moedigen om met hun acties door te gaan. Er zijn 
immers veel meer andere bedrijven en fabrieken die het 
milieu en de schepping verstoren. Kijk eens naar het 
luchtverkeer in ons land, hoeveel vliegtuigen vertrekken 
er niet dagelijks vanuit Amsterdam. Kijk naar de 
olieraffinaderijen en naar de fabrieken, die nog steeds 
investeren in fossiele projecten. 
Wat kunnen wij doen? 
Wij geven geen geld en beleggen niet in 
maatschappijen die zich bezighouden met fossiele 
projecten. Integendeel, wij beleggen duurzaam, maar 
krijgen daardoor wel veel minder rente.  
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Wij respecteren de aarde en bespuiten de gewassen 
niet. Wij nemen een goede tas mee als we 
boodschappen halen zodat we geen plastic tasjes nodig 
hebben, Ons afval, groen uit de tuin, plastic en 
batterijen, het wordt allemaal gescheiden. Papier 
kunnen we soms twee keer gebruiken. We willen 
spaarzaam en zuinig omgaan met water. De kraan 
draaien we dicht tijdens het poetsen van onze tanden. 
We sparen zoveel mogelijk licht, en gebruiken het niet, 
wanneer dit niet nodig is. We hebben de verwarming uit, 
wanneer de ramen open staan. Onze lampen die in huis 
vernieuwd moeten worden zijn we aan het vervangen 
door ledverlichting. We proberen alles steeds bewuster 
te doen en herinneren elkaar hieraan. Zonnepanelen 
komen nog niet op ons dak, daar hebben we voorlopig 
het geld niet voor. 
 
Wat wij doen, willen we met liefde doen en een steentje 
bijdragen om niet mee te werken aan het vernietigen 
van wat God GOED geschapen heeft. Het is een 
verzoek aan ons allemaal om in onze levensstijl een 
duurzame spiritualiteit te ontwikkelen en ons leven te 
veranderen. 
De mens moet de aarde cultiveren en redden. Wij 
hebben de schepping van God in bruikleen gekregen. 
Onze omgang met de Schepping moet in 
overeenstemming zijn met God’s verwachtingen. 
Denken we nog aan onze toekomstige generaties? 
Zr.Hermana 
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Is there still hope for our environment and Creation? 
 
Can we still be optimistic? 
We have been working sustainably with our climate and 
creation for many years. We think at, and discuss the 
encyclical op Pope Francis “Laudato Si”. This is all 
about globalization, care for the environment, creation 
and the climate. Since 2018. We have resolved to deal 
with the earth and the creator even more consciously 
and responsibly. 
 
In Geleen, near us, there are very large companies from 
“Chemelot” that have a very polluting effect on the 
climate and the environment. Unhealthy for people, 
animals and creation. Against this we sign protest letters 
from the environmental movement. 
 
The farmers are struggling with the government’s 
nitrogen policy in the Netherlands. They rebel against 
this by protesting. We make it clear that we support the 
famers in this by encouraging them to continue with their 
actions. After all, there are much many more other 
companies and factories that disturb the environment 
and creation. Look at the air traffic in our country, how 
many planes do not depart from Amsterdam every day. 
Look at the oil refineries and the factories that are still 
investing in fossil projects here in the Netherlands. We 
do not give money and do not invest in companies that 
are involved in fossil projects. On the contrary, we invest 
sustainably, but as a result we receive much less 
interest. 
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We respect the earth and do not spray the crops. 
We take a good bag with us when we get groceries so 
that we don’t need plastic bags. 
Our waste, greenery form the garden, plastic and 
batteries, it is all separated. 
We can sometimes use the paper twice.  
We want to use water sparingly and economically. 
We close the tap while brushing our teeth. 
We save as much light as possible and do not use it 
when this is not necessary. 
We have the heating off when the windows are open. 
We ae slowly replacing our lamps that need to be 
renewed in the home with LED lighting. 
We try to do it more consciously and to point each other 
out. 
We can’t put solar panels on the roof, we don’t have the 
money for that.  
 
What we do, we want to do it with love and not 
cooperate in destroying what God created WELL. It is a 
request to all of us to develop a sustainable spirituality in 
our lifestyle and to change our lives. We have to 
cultivate and save the earth. We have received the 
creation of God on loan. Our dealings with Creation 
must be in accordance with God’s expectations. 
Are we still thinking about our future generations?  
Sr.Hermana 
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Internationaliteit en Interculturaliteit 

Op het 25e generaal kapittel in 2019 werd het voorstel 
ingediend om internationale, interculturele 
gemeenschappen op te richten. Zes positieve 
argumenten werden aangevoerd. Het zou verrijkend zijn 
als we de woorden internationaliteit en Interculturaliteit 
verdiepen.                                                                                                                   
Het woord internationaliteit betekent: - komend uit een 
ander land of natie. - Elke natie heeft zijn eigen 
regeringsvorm, zijn eigen wetgeving, grenzen, taal en 
tradities.  Na het starten van onze congregatie door 
onze stichteres de Heilige Maria Katharina Kasper in 
Duitsland, stichtte zij in 1859 reeds een huis voor ouden 
van dagen in Amstenrade – Nederland.                                                                                                                   
De H. Katherina wist toen nog niet eens dat Amstenrade 
op Nederlands grondgebied lag. Vanwege de 
Kulturkampf werd er ook een klooster in Geleen 
gevestigd en de Nederlandse en Duitse zusters 
woonden samen vanaf 1875 in het St. Jozef-klooster in 
Amstenrade of in Lutterade.                                                                                      
De Nederlandse zusters werden nog internationaler 
toen de Indiase zusters in 1994 naar Nederland 
kwamen. Zij hadden verschillende structuren, tradities, 
gewoontes en gedragingen. Het werden internationale 
communiteiten.                                                                                            
Interculturele gemeenschappen ontstaan echter niet 
door eenvoudigweg verschillende nationaliteiten samen 
te brengen. Eerst moeten we ons in de cultuur van een 
land verdiepen. Het bestuderen van culturen zou 
educatief en verrijkend zijn.  
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Beide partijen hebben behoefte aan een uitwisseling 
van eeuwenoude culturen en tradities. Interculturalisatie 
vereist uitleg, uitwisseling van groepen, sympathie met 
andere opvattingen en levenswijzen van verschillende 
culturen. Het is nodig om je in te leven in elkaars 
gevoelens en motivaties. Deze elementen zijn de meest 
essentiële voorwaarden voor internationale en vooral 
interculturele communiteiten. Zo is het mogelijk in de 
toekomst één gemeenschap te vormen. Communiteits- 
en privégesprekken zijn de middelen om een echte 
communiteit (communio) op te bouwen. We moeten 
onderzoeken en luisteren, om samen te werken en de 
waardigheid van elke persoon in en buiten het klooster 
te respecteren. Iedereen is een kind van God. Het is 
een kwestie van zoeken naar het mogelijke Licht, om de 
wil van Christus voor het voortdurende 
gemeenschapsleven, echt te beleven. Dat zoeken 
brengt ook veranderingen met zich mee.                                                    
Hoeveel is er de afgelopen decennia veranderd. Als we 
rekening houden met de culturele en religieuze tradities, 
zijn we perplex over alle veranderingen. De klompen 
dragende boer bestaat niet meer. We zullen niet langer 
hoeden dragen, noch dagelijkse kerkgangers in W-
Europa zien. Tradities zijn verankerd in cultuur. 
Kledinggewoonten, gedrag en ideeën zijn aan 
verandering onderhevig. Goed onderbouwde redenen 
moeten aan de basis liggen van alle veranderingen. 
Zelfs paus Joh. XXIII veranderde het Romeinse missaal 
van het Gregoriaans in de nationale taal van elk land. 
Hoeveel is er de afgelopen decennia veranderd in de 
kerk, het religieuze leven en het werelddomein! 

        
        
        
    12  



 Culturen veranderen snel, vooral door moderne 
techniek en media. Wij, als ADJC, moeten diep ingaan 
op de verandering van culturen en tradities in de 
samenleving en vooral in onze kloosters om een 
gemeenschap, een communio te worden.                                                                                             
Waarom veranderen culturen zo snel? Beseffen we wat 
het betekent als we de interculturele groepen vormen? 
Hoeveel offers moeten worden gebracht om de 
grondslagen van de ware motieven te begrijpen. Leggen 
we de onderliggende motieven in Gods hand? Het zijn 
woorden die gemakkelijk te zeggen en te schrijven zijn, 
maar iedereen moet naar de diepte gaan om de 
internationaliteit en interculturaliteit te begrijpen. 

Alleen een echte 'communio' is heilzaam. Dat is een 
opdracht uit Generale kapittel 2019.                                                                                                                              
Paus Franciscus heeft ook een document uitgegeven 
over het gewijde leven. Dit document probeert richtlijnen 
te geven voor de ontwikkeling van het religieuze leven 
na Vaticaan II. De titel is "Nieuwe wijn in nieuwe 
Kruiken". De nieuwe wijn overstijgt de modellen die zijn 
geërfd, en vereist daarom:                                                                      
1. vernieuwde Leerprogramma's                                                                                                
2. vernieuwde modellen van het gemeenschapsleven en                                                                                                                                 
3. vernieuwde bestuursstructuren.                                                                                           
Deze processen zouden van alle instellingen 
sympathieke gastvrije huizen, (communio’s) moeten 
maken. De evangelische originaliteit, het religieuze 
leven dat een levend getuigenis zou moeten zijn, is 
gebaseerd op een praktische houding en praktische 
beslissingen:                                                                                                                       
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Het primaat van dienstbaarheid, een standvastige weg 
naar de armen en op zijn minst solidariteit met anderen.                                                                                                                 
- De bevordering van de waardigheid van de personen, 
in welke situatie van leven of lijden we ons ook 
bevinden.                                                                                                                            
- Subsidiariteit als een oefening in wederzijds 
vertrouwen en een genereuze samenleving.                                                                                                                              
De richtlijnen van Paus Franciscus zullen ons ADJC 
helpen om het religieuze leven te leiden, in de ware 
term van internationale en interculturele 
gemeenschappen in communio, in eensgezindheid. 

Moge de H. Katharina Kasper ons de weg wijzen en ons 
ondersteunen om een internationale/ interculturele 
Communio te worden.                                                                   
Zr. Ignatia 
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Internationality / Interculturality 

At the 25th General Chapter in 2019, the proposal was 
submitted to establish international, intercultural 
communities. Six positive arguments were put forward. 
It would be enriching if we deepen the words 
internationality and interculturality in advance.                                                                                                                                                 
The word internationality means: coming from another 
country or nation. Every nation has its own form of 
government, its own legislation, borders, language and 
traditions. After founding of our congregation by our 
foundress Saint Maria Katharina Kasper in Germany. 
she already started a house for the elderly in 
Amstenrade - the Netherlands in 1859.                                                                                                                                                      
Saint Katherine did not even know that Amstenrade was 
on Dutch territory. Because of the Kulturkampf, Dutch 
and German PHJC’s were living together from 1875 
onwards in St. Joseph monastery in Amstenrade or in 
Lutterade                                                                             
The Dutch sisters became even more international when 
the Indian sisters came to the Netherlands in 1994. 
These sisters came from a different country and had 
different structures, traditions, customs and behaviours. 
However, they became international communities.                                                                              
Intercultural communities do not arise by simply bringing 
different nationalities together. It is not a matter of 
bringing together only sisters from different nations. 
First, we have to deepen the culture of a country. 
Studying cultures would be educational and enriching. 
Both sides need an exchange of centuries-old culture 
and traditions.                                                                                                              
Interculturalizing requires explanation, exchange of 
groups, sympathy with other views and ways of life from 
different cultures.       
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It is essential to empathize with everyone's feelings and 
motivations. These elements are the most essential of 
internationalities and especially intercultural groups. 
Then only we can form a community of communion in 
the future. Community sharing and private 
conversations are the means to build a real community. 
We have to explore, to listen to cooperate and to 
respect the dignity of every person in and outside of the 
Convent. Everyone is a child of God. It is a matter of 
seeking the light possible on the will of Christ for the 
ongoing community life in the Spirit of searching that is 
purified the sole desire to discern God’s plan and search 
for the truth. 

How much has changed in the last decades. If we 
consider the cultural and religious traditions, we are 
perplexed about all the changes. The clog-bearing 
farmer no longer exists. We will no longer find hat-
wearing, daily churchgoer in W-Europe. Traditions are 
anchored in culture. Clothing habits, behaviours, ideas 
are subject to change, in progress.                                                                                          
Well-founded reasons must be at the basis of all the 
changes. Even Pope Joh. XXIII changed the Roman 
missal from Gregorian language to the national 
language of each country. How much hanged in recent 
decades in church, religious life and world domain! 
Cultures are changing rapidly, especially through 
modern technical and media. We, as a PHJC have to go 
into deep about the change of cultures and the traditions 
in the society and especially in our convents in order to 
become a community of communion.                                                                                                                          
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Why do cultures change so quickly? Do we realize, what 
it means before forming the intercultural groups? How 
many sacrifices must be made to understand the 
fundamental of the true motives? Do we put the 
underlying motives in God's Hand? They are words that 
are easily to say and written, but each one has to go into 
deep to understand the internationality and 
interculturality.                                                                                                                                     
Only a true "communion" is beneficial, the core. That is 
an assignment from the Gen. Chapter 2019. Pope 
Francis has also issued a document about consecrated 
life. This document attempts to provide guidelines for 
the development of religious life after Vatican II. The title 
is "New Wine in new Wineskins". The new wine 
transcends the models that have been inherited and 
requires: 

1. renewed education programs                                                                                                   
2. renewed models of community living and. gnatia3. 
renewed governance structures. 

These processes should turn all institutions into places 
of sympathetic hospitality and communions. The 
evangelical originality, the religious life which should be 
a living testimony, is based on a practical attitude and 
on practical decisions: the primacy of service, a 
steadfast path to the poor and solidarity with the least, 
the promotion of the dignity of the persons, whatever 
situation of life or suffering we are in and subsidiarity as 
an exercise in mutual trust and a generous society. The 
guidelines of Pope Francis will help PHJC to live our 
religious life, in the true term of international and 
intercultural communities in communion in unity. 
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May St. Katharina Kasper show us the way and support 
us to become an internationality / interculturality 
Community of Communion.                                                        
Zr.Ignatia 
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Bloedverwantschap of Geestverwantschap? 

 
Jarenlang heb ik getobd over het feit dat er na onze 
dood geen bloedverwantschap meer bestaat. Ik vond 
dat zo een harde uitspraak en bleef voor en tot mijn 
dierbare overledenen bidden. Zou ik hen nooit meer 
zien of spreken? Was het een afscheid voor eeuwig? 
Mijn liefde en dankbaarheid voor mijn overleden ouders, 
broer en zus bleven bestaan. Ik bad voor en tot hen uit 
dankbaarheid. Zij werden bemiddelaars. Mijn idee dat 
de bloedverwantschap na de dood ophield te bestaan, 
zette mij aan tot nadenken. Ik besefte dat miljoenen 
mensen vóór ons geleefd hebben en dat er na onze 
dood nog zeker miljarden mensen geboren zouden 
worden. Hierover nadenken deed ik vaak. Het was voor 
mij een mysterie. Onze familieband was zo sterk. We 
konden elkaar niet missen en hadden behoefte om die 
band vast te houden. Het grote aantal levende en 
overleden mensen bleef voor mij echter een mysterie.                                                
Ik sprak dat ook uit tegenover mijn God van Liefde. Voor 
mij zag ik de stervende Jezus aan het kruis en de sterke 
moeder onder het kruis.                                                                
Toen deed ik een ontdekking.                                                                                                 
Er is namelijk een groot verschil tussen 
bloedverwantschap en geestverwantschap. Ik ontdekte 
dat bloedverwantschap slechts tijdelijk is. 
Geestverwantschap is eeuwigdurend en dieper in ons 
wezen. Bloedverwantschap is iets lijfelijks en 
kortstondig.  
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Geestverwantschap geeft aan dat de 
Geestverwantschap kan oproepen en realiseren. 
Geestverwantschap is een geestelijke overeenkomst 
tussen de overledenen en levenden die eeuwig blijft. De 
Geest is hierin de kern. Bloedverwantschap houdt op te 
bestaan. Geestverwantschap kan niet ophouden te 
bestaan. Zodoende ook de fiere houding van Jezus en 
Maria, toen Hij aan het kruis werd genageld. 
Geestverwantschap is een eenheid van geloof, hoop en 
liefde en was aanwezig in Moeder en Zoon. In hen 
waren bloed- en geestverwantschap aanwezig. 
Geestverwantschap berust op eenheid van geest en 
lichaam. 
                                                                                                                             
Hoe blij kun je zijn als iemand met jou meeleeft, 
meevoelt of overlegt?                                                  
Hoe blij kunnen jonge mensen zijn als zij hun toekomst 
gaan opbouwen?                                                                                               
- Hoe blij kunnen zieken, ouden van dagen e.a. zijn, 
wanneer zij geholpen worden! Geestverwantschap is meer 
of minder aanwezig in ieder mens 

Geestverwantschap met God en overledenen houdt niet 
op bij hun of onze overgang naar het eeuwige leven. 
Geestverwantschap gaat dieper en is fundamenteel. 
Geestverwantschap blijft eeuwig bestaan.                                                       
De Geest in ieder mens is God zelf en kan uitgroeien tot 
op grote hoogte!                                            

Zr. Ignatia 
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God bescherm Uw Schepping en geef ons Uw ware 
vrede.  
  
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de 
wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en 
verlies de moet niet. (Johannes 14,27)  
 
God van vrede, verwijder de actie van de duisternis in 
de wereld en laat uw licht op de wereld schijnen.  
 
God van vrede, verwijder de actie van de duisternis in 
de geest van de mensheid en laat uw kennis op ons 
schijnen.  
 
God van vrede, verwijder de actie van de duisternis in 
het hart van elke persoon en laat uw geest op ons 
schijnen.  
 
God van vrede, verwijder de actie van de duisternis in 
elke leider, en laat uw wijsheid op hen schijnen.  
 
God van vrede, verwijder de actie van geweld in de 
wereld en laat uw kalmte over de wereld schijnen.  
 
God van vrede, verwijder de actie van haat in de geest 
van elke persoon en laat uw liefde op ons schijnen.  
 
God van vrede verwijder de actie van vernietiging in de 
wereld, en laat uw interventie op de wereld schijnen.  
 
God van vrede, verwijder de honger van armen en 
behoeftigen en laat uw mededogen op hen schijnen. 
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God van vrede, verwijder de actie van honger van de 
eenzame en laat uw troost op hen schijnen.  
      
God van vrede verwijder de actie van het egoïsme van 
de menselijke ziel en laat uw liefde op hen schijnen.  
  
 
God van het universum, jouw eigen WOORD, -
vlees gemaakt in ieder van ons. Wij dragen uw beeld en 
gelijkenis. U bezit alle goedheid in Uzelf en U hebt ons 
naar hetzelfde beeld gemaakt. U hebt ieder van ons 
opgeroepen om zoals U te zijn. Help ons God dit 
geschenk van U niet vergeefs te verliezen, maar stort 
uw Geest op ons. Oh God van genade, heb genade met 
ons. Dit nieuwe jaar bidden we nederig, God 
transformeer ons en vorm ons opnieuw in de liefde van 
Uw beeld. Laten we onze harten verheffen in GEBED 
VOOR VREDE IN DE WERELD EN IN DE NATUUR!  
Zr.Jophy 
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God protect your creation and give us your true Peace 
 
“Peace I leave with you; my peace I give to you. I do not 
give to you as the world gives. Do not let your hearts be 
troubled and to not let them be afraid.” John 14,27. 
 
God of peace remove the action of darkness in the 
world and let your light shine upon the world. 
 
God of peace remove the action of darkness in the mind 
of mankind and let your knowledge shine upon us. 
 
God of peace remove the action of darkness in the heart 
of every person and let your spirit shine upon us. 
 
God of peace remove the action of darkness in every 
leader and let your wisdom shine upon them. 
 
God of peace remove the action of violence in the world 
and let your calmness shine upon the world. 
 
God of peace remove the action of hatred in the mind of 
every person and let your love shine upon them. 
 
God of peace remove the action of evil in every human 
heart and let your goodness shine upon them. 
 
God of peace remove the action of destruction in the 
world and let your intervention shine upon the world. 
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God of peace remove the hunger of poor and needy and 
let your compassion shine upon them. 
 
God of peace remove the action of hunger and lonely 
and let your comfort shine upon them. 
 
God of peace remove the action of selfishness of human 
soul and let your love shine upon them. 
 
God of the universe your own WORD made flesh in 
each one of us. We carry your image and likeness. You 
possess every goodness in you and you made us in the 
same image. You called each one of us to be like you. 
Help us God not lose this gift of yours in vain but shower 
your spirit upon us. Oh God of mercy, have mercy upon 
us. This new year humbly we pray, God transform us 
and mold us again in the love of your image. Let us lift 
up our hearts in PRAYER FOR PEACE IN TH WORLD 
AND IN THE NATURE!  
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Het jaar loopt ten einde 
 
Het jaar is voorbij en loopt ten einde 
laten we stil zijn, want God is nabij. 
Heer op de laatste dag van dit jaar 
zoeken wij Uw vrede. Neem van ons weg 
de gejaagdheid van ons werk, het rusteloze van onze 
gedachten, 
de vrees van ons hart. 
Wij willen vrij zijn voor Uw liefde, open voor uw licht, en 
klaar voor U die zo nabij bent. 
 
Heer, U hebt ons uw genade verleent,  
dit jaar onder uw bescherming te voltooien. 
Wij danken U voor alles wat gelukt is, 
en vragen U om Uw zegen. 
 
Blijf ook het komende jaar bij ons, laat ons dit ene leren: 
dat wij niet alles kunnen, onze krachten hebben 
grenzen, en 
veel van ons werk, onszelf blijft onaf. 
Laat ons leren dat niets in ons en in ons werk helemaal 
af hoeft te zijn. 
 
Laat ons leren een dag en een week te beëindigen, 
opdat wij leren ja te zeggen tegen onze zwakheid,  
tegen de beperktheid  
van de tijd en laat ons leren, dat we niet onmisbaar zijn. 
Zonder U zijn we niets, o God. 
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Als U zwijgt, zijn we bevreesd maar 
dat U ons niet verlaten zult, is onze troost. 
Wij zijn van U, Heer God, vandaag,  
het komende jaar en tot in eeuwigheid.  

Amen 
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Wist U dat ……….. 

- 03 augustus de installatie heeft plaatsgevonden van 
het generale bestuur en dat Zr. Hermana, Zr. Jophy, Zr. 
Maria en Zr. Vanitha hierbij aanwezig waren. 

- wij 22 augustus waren uitgenodigd bij de zusters in 
Treebeek om koffie te drinken, en van een heerlijk 
uitgebreid avondeten mochten genieten. Dank u zusters 
voor zoveel werk en voorbereiding. 

- wij 29 augustus bij Truus en Jo Nelissen – Mestrom 
waren uitgenodigd om hen in hun nieuwe woning te 
bezoeken. Ze zijn vanuit hun huis in Schinveld, naar een 
appartement in Brunssum gaan wonen. Heel mooi en 
comfortabel. 

- 04 september een gezellige middag was 
georganiseerd door de zonnebloem in het volkshuis te 
Lindenheuvel. Zr. Laurentia was daarnaartoe en heeft 
echt genoten.  

- 05 september Zr. Marcella hoorde dat haar broer Wim, 
plotseling zeer ernstig ziek was. 

- van 14-28 september Zr. Hermana en Zr. Marcella op 
vakantie zijn geweest in Stevensweert. 

                                                                                                           
- 02 oktober de broer van Zr. Marcella is overleden, wij 
wensen haar en de familie veel sterkte toe. Zeker voor zijn 
vrouw José en de kinderen. 
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- 03 oktober Jose Penders- Hermans bij ons 50-jaar in dienst 
was. Dat we het feest toch gevierd hebben ondanks het 
overlijden van haar broer. Hij wilde dat dit feest zou 
doorgaan. Jose heeft alle zusters en het personeel op een 
heerlijk etentje getrakteerd, bij het kleine verschil in Oud 
Geleen. 

- 03 oktober de man van Ietje is overleden. Zij heeft vele 
jaren in de was- keuken gewerkt. Ook haar en de familie 
wensen wij veel kracht en sterkte. 

- 07-12 oktober Zr. Mechtild en Zr. Laurentia met de 
zonnebloem in Mechelen op vakantie zijn geweest. Ze 
mochten van een geweldige verwen-week genieten. 

- 13 oktober de eerste jaardienst van de heiligverklaring van 
Katharina Kasper in Dernbach is gevierd met een plechtige 
Eucharistieviering waarbij Zr. Hermana en Zr. Jophy 
aanwezig waren. 

- wij deze dag op 14 oktober gevierd hebben, met een H. Mis 
in onze parochiekerk, St. Augustinus.          

- Zr. Jophy naar Scotland is geweest voor een 
geestelijke vernieuwingscursus, van 15 oktober tot 05 
December. Het was een goede cursus geweest. 

- de geassocieerde leden 24 oktober bij elkaar zijn 
geweest voor een bezinning dag met een conferentie en 
H. Mis door Pater Hoedemakers. 
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- 23-26 oktober Zr. Christiane bij ons te gast is geweest, 
om met Merg. Hamans en Dhr. Scheepers nog zaken te 
regelen voor de zaligverklaring van Zr. Aloysia 
Löwenfels.  

- 09 november het 5jarig bestaansfeest van de 
Dagopvang “Marion “in Schinveld gevierd is  

- 11-12-18-en 19 november Zr. Vanitha naar Oss en 
Eindhoven is geweest voor het staatsexamen NT2. 

-  onze provincie op 06 december 160 jaar in Nederland 
was. Dat we het met een H. Mis in de parochiekerk 
gevierd hebben. 

- 14 en 15 december Zr. Christeta en haar zus, Zr. 
Marianne een weekend hier waren. Zr. Christeta heeft 
op die zaterdag voor onze zusters, de geassocieerde 
leden en ons personeel een PowerPoint gegeven over 
de Regio in Nigeria. Het was een geslaagde middag. Zr. 
Mechtild genoot op deze middag van een heerlijk 
Kerstdiner in het Hubertushuis in Oud Geleen. 

- dat wij hen op de 15de december naar Dernbach 
hebben gebracht en tevens de St Nikolaas attentie voor 
de zusters hadden meegenomen. 

- Zr. Arnolda eind november een oogoperatie heeft 
gehad, en 19 december op controle is geweest.  

- we op 27 december weer de Kerst-Inn met de pastores 
en de misdienaars in de Molenstraat gevierd hebben, 
met een H. Mis om 15 uur. 
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De allerbeste wensen voor 2020 
Dat elke nieuwe dag 

Jullie vrede geven mag 
En bergen van geluk 

Een heel jaar aan één stuk 
Veel liefde voor elkaar 

Een ongelooflijk goed jaar! 
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The best wishes for 2020 
That every new day 
You may give peace 

And mountains of happiness 
A whole year in a row 

Lots of love for each other 
An incredibly good year! 
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Zo zullen wij met God en zijn genade in kinderlijk 
vertrouwen het nieuwe jaar beginnen en ernaar 

streven om met nieuwe ijver in onze heilige roeping 
met de genade mee te werken. (5jaunari) 

 
So we begin this new year with Childlike trust in God 
and his grace. Let us endeavor to cooperate faithfully 

with His grace in our holy vocation. 
(5January) 
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