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Beste zusters, geassocieerden, vrienden en bekenden  
 
Bij deze hebt U de Schakel alweer in handen van eind 
2018.                                                                                                  
Als we het jaar terug overdenken, dan weten we niet 
waar de tijd gebleven is.                                                                      
Het gaat zo ontzettend hard, dat die ons door de vingers 
glijdt. Soms vraag ik me af:                                                                                          
“Hebben we het te druk? Laten we ons leven?” Als dat 
zo is, dan zijn we niet goed bezig. Er moet toch ook tijd 
om te leven zijn.  Het waren inderdaad hele drukke 
weken dit laatste half jaar. Kapittel in augustus. De 
heiligverklaring van Katharina in oktober. Sinterklaas en 
Kerstvieringen in december. Allemaal gebeurtenissen 
die veel voorbereiding vragen en een bepaalde datum 
op de kalender hadden staan.                                                                                                 
In het kapittel hebben we teruggekeken naar de 
afgelopen drie jaren en ons spiritueel bezig gehouden. 
Het bestuur is opnieuw voor drie jaar herkozen. De 
toekomst van al onze provincies zal een onderdeel op 
het generale kapittel zijn, dat van 25 april tot 16 mei 
2019 in Dernbach zal plaatsvinden.                                                                                           
De belangrijkste gebeurtenis is de heiligverklaring van 
onze Stichteres Katharina Kasper geweest. Dit is op 14 
oktober in Rome gebeurd, door Paus Franciscus. Met 
Katharina werden nog zes andere personen heilig 
gesproken, waaronder Paus Paulus VI, die Katharina in 
1978 heeft zaligverklaard.  
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De zusters die in de gelegenheid waren zijn daarbij 
geweest.  Zoals ook onze pastoor H. Quaedvlieg. Wij 
vonden dat heel bijzonder. U zult wel verwachten dat 
deze schakel het meest over dit feest vertelt.  
 
Bij dit alles mogen we ook het grote feest van Kerstmis 
niet vergeten waarop het Woord van God, dat al 
bestond vanaf het begin, zijn intrek bij de mensen heeft 
genomen. Jezus kwam naar onze wereld om licht, liefde 
en vrede te brengen. Laten wij dat niet vergeten. Moge 
ook wij iets van Zijn Licht, liefde en vrede doorgeven 
aan de mensen in onze kleine omgeving. 
In deze zin wens ik ons allen en iedereen een ZALIG 
KERSTMIS. 
 
Zr. Hermana 
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Dear sisters, associates, friends and acquaintances. 
 
With this, you already have “de Schakel” in hand by the 
end of 2018.  
If we look back to this year, we do not know where the 
time has gone.  
The time flies incredibly hard. Sometimes I wonder: "Are 
we too busy? Are we living our lives? ". If that is the 
case, then we are not doing well. There have to be time 
to live too. This last half year it was indeed very busy 
weeks. Chapter in August. The canonisation of 
Katharina in October. Sinterklaas and Christmas 
celebrations in December. All events that demand a lot 
of preparation with a certain date on the calendar. 
In the chapter we have looked back to the past three 
years and we have kept ourselves spiritually involved. 
The board has been re-elected for three years. The 
future of all our provinces will be part of the general 
chapter, which will take place from 25 April to 16 May 
2019 in Dernbach. 
The most important event has been the canonisation of 
our Foundress Katharina Kasper. This happened in 
Rome on October 14, by Pope Francis. With Katharina, 
six other persons were spoken holy, including Pope 
Paulus VI, who blessed Katharina in 1978. The sisters 
who had the opportunity have been there.  
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Like our pastor Harry Quaedvlieg. We found that very 
special. You will expect that this “Schakel” tells the most 
about this party.In all of this, we have not to forget the 
great festival of Christmas when the Word of God, which 
already existed from the beginning, has taken up 
residence with the people. Jesus came to our world to 
bring light, love and peace. Let us not forget that. May 
we also pass on something of His Light, love and peace 
to the people in our small environment. 
In this sense I wish us all and everyone a HOLY 

CHRISTMAS. 
 
Sr. Hermana 
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Dankviering voor de heiligverklaring van Katharina 
Kasper in Nederland 
 
Het is iets groots een Arme Dienstmaagd van Jezus 
Christus te zijn, om God te dienen in elke gedachte, elk 
woord en elke daad, zegt Katharina Kasper. Deze 
uitspraak van haar leeft nog steeds in de levensstijl van 
onze bejaarde zusters die in de omgeving van Geleen - 
Sittard en in Treebeek wonen, en de mensen dienen. 
Van Rome tot Wirges, van Wirges tot Geleen - 
Lutterade was het een prachtig en genadevol 
evenement in de geschiedenis van de Arme 
Dienstmaagden van Jezus Christus als internationale 
congregatie.  
Het was een grote vreugde voor ons, om de 
heiligverklaring van onze geliefde stichteres Katharina 
Kasper in de Augustinuskerk in Geleen, op zondag 28 
oktober 2018 te vieren. Zr. Hermana en de zusters 
hadden goed gepland voor deze glorieuze dag. Met 
aanwezigheid van genodigden, o.a. De burgemeester 
van Geleen en een gemeenteraadslid. Het algemeen 
bestuur, Zr. Annemarie, Zr. Shirley, Zr. Barbara, en Zr. 
Gertraud met de zusters van haar groep. Onze 
parochianen en zusters uit de buurt van verschillende 
congregaties. Allen waren met ons bijeen tijdens deze 
viering. De kerk was versierd met prachtige 
bloemstukken en het portret van Katharina Kasper was 
mooi gedecoreerd.  
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Het stond aan twee kanten in de kerk. In het portret van 
Beate Heinen staat de levensgeschiedenis van onze 
stichteres Katharina Kasper. Is het niet geweldig? 
De eucharistieviering begon om 9.30 uur in onze 
parochiekerk, St. Augustinus. Met als hoofdcelebrant 
onze hulpbisschop Mgr. Dr. Everardus Johannes de 
Jong en onze parochiepastoor de Eerw. Heer Harry 
Quaedvlieg. Onze pastoor heeft prachtig gesproken 
over zijn ervaring in Rome en kort de geschiedenis 
verteld van onze zusters in Amstenrade en in de 
verschillende plaatsen in Geleen. Zr. Hermana sprak 
over de stichteres en verwelkomde iedereen in de kerk. 
Onze bisschop combineerde het leven van de heilige 
Katharina met het evangelieverhaal van de blinde 
Bartimeüs. (Markus 10: 46-52) Katharina Kasper gaf 
licht aan de zieken, de behoeftigen, de armen en de 
kinderen. Haar liefde en het licht van Christus waren 
een weerspiegeling voor de mensen die haar hulp nodig 
hadden, arm of ziek. Ze begeleidde haar zusters in 
dezelfde geest. Wij willen ook bidden zoals Katharina 
Kasper en de blinde Bartimeüs voor genezing van 
blindheid, zodat we onze problemen kunnen oplossen. 
Katharina Kasper luisterde naar de stem van God.                                                                                                                            

De engelstemmen van ons buurt parochie zangkoor 
verhoogde de vreugde van onze viering. Na de 
eucharistieviering ging iedereen naar het Trefcentrum 
van de (KBO) voor een gezellig samen zijn.  
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De gastvrouwen in de KBO en ons personeel in huis 
hebben goed gezorgd voor koffie en wafels, of soep met 
broodjes voor iedereen.  

Op elke tafel stond de foto van Katharina Kasper om 
allen persoonlijk te verwelkomen om haar feest van de 
heiligverklaring mee te vieren. Met dank aan God, 
danken wij, Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, 
ook iedereen die aan het welslagen van dit feest heeft 
meegewerkt om het een succes te laten worden.  

Net als de heilige Katharina Kasper luisteren we naar de 
stem van God en dienen we de armen en behoeftigen. 

De Heer zij dank voor alles. (28 oktober, 2018) 

Zr. Jophy 
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Thanksgiving celebration for the Sainthood of Katharina 
Kasper in the Netherlands  

It is great to be a Poor handmaid of Jesus Christ to 
serve God in every thought, word and deed, says St. 
Katharina Kasper. This saying of her is still alive in the 
life style of our elderly sisters who are living and serving 
the people in the surroundings of Geleen – Sittard and 
in Treebeek. From Rome to Wirges from Wirges to 
Geleen Lutterade was a wonderful and grace filled event 
in the history of Poor handmaids of Jesus Christ as an 
international Congregation. It is a great joy for us, the 
poor handmaids in the Netherlands, to celebrate the 
Sainthood of our dear foundress Katharina Kasper in the 
St.Augustinus Church in Geleen on Sunday 28th 
October 2018. Sr. Hermana and the sisters have well 
planned for this glorious day. In the presence of invited 
guests, Mayor of Geleen - Sittard, and a city councilor. 
From the general leadership Sr. Annemarie, Sr. Sherly, 
Sr. Barbara and Sr.Gertraud and her community 
members were given much delight to our celebration.  

Our parish members and our neighborhood religious 
sisters were being one with us in our celebration. The 
church was decorated with beautiful flower bouquets 
and the portrait of Katharina Kasper was decorated 
beautifully and kept on two sides of the Church. The 
portrait of Beate Heinen speaks the life history of our 
foundress Katharina Kasper. Is in it so great? The 
Eucharistic celebration started at 9.30 in our parish, St. 
Augustinus Church.  
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The main celebrant was our auxiliary bishop Ex. Mgr. 
Dr. Everardus Johannes de Jong and our parish priest 
Rev. Fr. Harry Quaedvlieg. Our Parish priest beautifully 
told about the experience in Rome and the history of our 
sister’s service in Amstenrade and in different places in 
Geleen.  

Sr. Hermana spoke about the foundress and welcomed 
everyone in the church. Our Bishop combined St. 
Katharine’s life with the gospel story of the blind 
Bartimaeus. (Mark 10:46-52) St. Katharina Kasper given 
light to the sick, the needy and the children. Her love 
and light of Christ was reflected on the people who are 
in need of her help, poor and sick. She guided her 
sisters in the same spirit. We shall also pray like St. 
Katharina Kasper and blind Bartimaeus for healing of 
blindness so that we can solve our own problems. St. 
Katharina Kasper listened to the voice of God. The 
angel voices of our neighboring parish choir added more 
joy to our celebration.  

After the Eucharistic celebration every one proceeded to 
our meeting Centre (KBO) for further celebration. Our 
volunteers from the KBO well planned for the coffee and 
waffles for everyone. On every table stand the photo of 
our St. Katharina Kasper to welcome personally for this 
community gathering to celebrate her sainthood feast. 
With gratitude to God, we the Poor handmaids of Jesus 
Christ in the Netherlands, thank you all for all those who 
worked hard to make this feast to be a success one. 
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Like St. Katharina Kasper we too listen to the voice of 
God and serve the poor and needy.  

Thanks to the Lord for everything! (October28th 
Katharina Kasper)]  

Sr.Jophy 
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Citaat uit de preek van Bisschop Georg Bätzing uit 
Limburg a.d.Lahn op zondag 21 oktober 2018 in Wirges 
 
 
Katharina kende in haar tijd 
geen kloosters.  Door de 
voorafgaande oorlogen waren 
er geen zusters en geen 
kloosters meer. Het was iets 
helemaal nieuw waar Katharina 
aan begon en zeker niet 
vanzelfsprekend. 
Niet alleen de maatschappij 
moest zichzelf herstellen, de 
staat en de kerk moesten 
zichzelf reorganiseren, en 
onderwijs en het voorzien van welzijn, moest zogezegd 
opnieuw worden herbouwd vanuit het niets. De oude 
orden waren ontbonden door secularisatie. Mislukkingen 
veroorzaakten wijdverspreide armoede en sociale 
ellende in het Westerwald en in een groot deel van het 
land. Veel mensen emigreerden. Iedereen die daartoe in 
staat was, ging het huis verlaten met het idee het 
ergens anders beter te krijgen. Dat begrijp je maar al te 
goed. De opkomende industrialisatie en het buitenland 
trok mensen als een magneet naar de grootstedelijke 
gebieden.                                                                                
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Het Westerwald was niet een van hen. Hier bleven 
degenen die niet konden weggaan, vaak vrouwen met 
hun kinderen, de arme boeren op hun land, oud en ziek.  
Voor een jonge vrouw als Katharina zou het de meest  
natuurlijke impuls zijn geweest om uit de armoede te 
komen en elders haar geluk te zoeken. Maar ze bleef en 
koos vrijwillige armoede. Ze ging de verwaarlozing van 
veel mensen in en greep ze van binnenuit aan. Jonge 
vrouwen uit de omgeving sloten zich bij haar aan. Op 
22-jarige leeftijd vormden ze een "vereniging" met het 
doel om de "voortplanting van het geloof te dienen door 
middel van voorbeeld, onderwijs en gebed" (1 Regel van 
de Orde). In die tijd besefte ik dat God wilde dat ik iets 
speciaals zou gaan doen.  Dat ik voor de armen en 
zieken moest zorgen", schrijft ze. Dit, geliefde zusters 
en broeders, is het "wonder van Dernbach": De moed 
van een jonge vrouw om niet te vluchten om aan de 
nood en verantwoordelijkheid te ontkomen, maar om 
erin te gaan staan en die nood te keren.                                                                                                           
 
Dit is Katharina, en zo zijn haar vele zusters een zegen 
voor de mensen geworden. Voorbeeld, “onderwijs en 
gebed", betekent vandaag: een soepkeuken in Mexico, 
een ambulance in Nigeria, een college in de VS, 
gezondheidszorg in Nederland, onderwijs in Kenia, 
toewijding aan de mensenrechten van vrouwen en 
meisjes, kostscholen in India, Bijbel delen in kleine 
groepen, dans, gebed en gemeenschapsleven. Dat is 
het ware wonder. Een persoon die begint en ergens  
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instapt, verandert in de loop van de tijd oneindig veel 
voor vele mensen. Waar haalde Katharina deze moed 
vandaan? Dat is voor mij geen vraag. Zij had zich Jezus  
als voorbeeld gesteld; Iemand die meevoelt met de 
zwakken. Een meevoelen met de zwakken waardoor de  
hemel en de aarde met elkaar verbonden werden. Dat is 
Katharina. 
(Vertaald door Zr. Hermana) 

 
Nieuwe Heilige  
 
 

De drukte bij het Sint 
Pietersplein was 
overweldigend. Grote 
groepen stonden te 
wachten om 
toegelaten te worden 
voor de controle om 
het plein op te mogen 
gaan. Het ging al 
richting half negen en 

je kon je nauwelijks voorstellen dat iedereen om 10.00 
uur kant en klaar zou zitten voor de grote viering. Maar 
dat denkt iemand die niet het organisatietalent van 
Italianen kent. Je moet meteen toegeven: dit is in Italië 
een heel ander talent dan in Nederland. Maar Italianen 
zijn in staat in de chaos te blijven sturen en op het einde 
blijkt alles op zijn pootjes te zijn terechtgekomen.  
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Ook vanmorgen was het weer zo. Vóór 10 uur zat 
iedereen klaar en ook voor elke concelebrant was een 
plaatsje gevonden met dank aan de suppoosten die 
rustig blijven doorzoeken naar de lege plaatsen. En dus 
begon als punctueel en volgens schema. En er volgde 
een mooie viering. Zeven zaligen werden 
heiligverklaard: 1 paus, 1 bisschop, 2 priesters, 2 
zusters, 1 leek. Dat is geen gering aantal en een 
grootse gebeurtenis. Maar de viering bleef zeer 
aangenaam in zijn eenvoud, een mooie mix tussen 
koorzang en volkszang, nooit langdradig wel waardig. 
Men wijdde niet onnodig uit bij de levensbeschrijvingen 
en de gebeden bleven to the point. De paus – wat moe 
zo te horen in zijn stem – leefde op bij de preek die heel 
duidelijk dichtbij het evangelie bleef en bij de mens en 
nooit een loftrompet werd op de nieuwe heiligen. In alles 
een zeer aangename stemmige viering. 
 
 
En dus is ‘onze’ Katharina Maria Kasper voortaan heilig. 
Vooral de zusters genieten en zijn trots. Ze nemen elk 
moment vol vreugde op, al voel je ergens dat Rome, de 
drukte en de chaos, niet hun wereld is. Maar heel even 
in dit centrum van de wereldkerk staan is toch bijzonder 
en vooral als het om ‘jouw’ club gaat. Het is een 
erkenning van de wereldkerk voor hun inzet, hun 
inbreng, hun charisma.  
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Op zulke momenten denk je ook dat er wel wat meer 
waardering mag zijn vanuit de samenleving en de 
maatschappij dat zoveel vrouwen hun leven geven voor 
deze liefde voor de medemens en dat met liefde voor 
God. We vergeten soms hoe belangrijk en cruciaal dat 
is voor onze samenleving. Maar vandaag is die 
waardering er wel en de hulpbisschop en onze 
gouverneur waren er ook nog om deze waardering te 
onderstrepen. Na de viering was er een korte 
ontmoeting met de zusters. Ja, gewoon op straat in de 
drukke Borgo Pio, maar toch! Fijn dat dit ook even 
tussen alle bedrijven door er mocht zijn. En daarna 
samen met de zusters eten. Je moet zo’n 
heiligverklaring nu eenmaal ook goed eren met een 
goede maaltijd. Proost, lange leve onze nieuwe heilige! 
 
Pastoor Harry Quaedvlieg 
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Getuigenis in Amstenrade op 18 November 2018 
(Math.25 1-13)  

Het verhaal over 
de domme en 
verstandige 
bruidsmeisjes, 
dat u zojuist in 
het evangelie 
hebt gehoord, 
paste toen in het 
leven van de 
Heilige Katharina 
Kasper, maar 
ook nu nog in 
deze tijd. De 

helft van de groep van jonge meisjes is bereid om op 
het feest te verschijnen. Zij ondernemen echter niets, zij 
denken niet aan de toekomst. Misschien overlegden zij 
even samen, maar concrete daden werden niet gesteld. 
Zij denken niet verder dan aan het bruiloftsfeest. Zij 
genieten er al van en maken zich geen zorgen. Ook 
nemen ze geen besluiten. Geen olie nemen ze mee uit 
de voorraad. Geen zorg als de olie opraakt. Geen 
zorgen, maar genieten van wat nog te gebeuren staat. 
Vijftig procent van deze jonge meisjes geniet van wat zij 
denken te verwachten. Zij leven in een roes van 
opwinding maar ondernemen niets. Zij willen genieten 
van wat het leven hen biedt. Waarom in de toekomst 
kijken, er zal zeker genoeg olie zijn! Zij zijn zeker van 
zichzelf en hebben niets en niemand nodig. 
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Het leven is goed, geniet daarom maar van elke dag, 
van elk uur. Geen zorgen om olie en licht. Ze zullen wel 
zien als er eens te weinig is. Waarom zouden zij zich 
zorgen maken en waarover? Nee, genieten moeten zij; 
nu al.  

De andere helft van de meisjes denkt na, ze overleggen 
met elkaar en maken plannen. Wat zullen ze doen als 
de olie opraakt? Hun visie is toekomstgericht. Hun visie 
is breder en zij zorgen dat hun voorraad wordt 
aangevuld. Zij kijken meer naar wat er kan gebeuren en 
niet alleen in het heden, in het nu. Zij nemen 
voorzorgsmaatregelen en nemen voorraad mee. Zij 
overleggen en vragen zich af wat er nog nodig mocht 
zijn. Gezamenlijk trekken zij op naar het grote 
bruiloftsfeest. Zij willen licht zien ondanks de duisternis 
en zijn verstandige meisjes. De H. Katharina Kasper 
had, toen zij de Congregatie stichtte, aanvankelijk ook 
slechts enkele medestanders. Zij had zo’n behoefte aan 
overleg, aan mededeelzaamheid. Graag wilde ze haar 
ideeën voorleggen aan deskundigen. Tot driemaal toe 
werd zij onverrichter zake teruggestuurd door de 
Bisschop van Limburg a/d Lahn. Een reis van 5 uur te 
voet legde zij af. Zij wilde graag haar verhaal vertellen, 
toekomstgericht plannen, licht zien in de toekomst. Zij 
was echter doortastend en volhardend. Zij werd 
gedreven door de Geest en hield vol. Zij aanschouwde 
de toekomst, waardoor ze fundamenten legde voor een 
grote Congregatie. Haar begin bestond uit enkele 
medemeisjes, die hun lampen brandend hielden en 
tevens olie meenamen.  
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De Geest die de vlam aanwakkerde bleef branden en de 
olie raakte niet op. Nu zijn de navolgsters van Katharina 
Kasper werkzaam in India, Mexico, Nigeria, Kenia, 
Brazilië USA, Duitsland, Engeland en Nederland. 
Hoezeer wensen en verlangen wij dat er nog meisjes 
zijn die hun lampen brandend houden en vooral voor 
olie zorgen opdat de pit nooit gedoofd wordt. De wijze 
bruidsmeisjes waakten over de olie en het licht dat 
ervan uitging. Katharina Kasper en haar navolgsters 
hebben het vuur brandend gehouden. Moge de Geest 
en het Vuur weer opflikkeren, oplaaien en aantrekkelijk 
worden voor jonge mensen die eveneens naar een 
bruiloftsfeest willen gaan, maar ook kordaat en krachtig 
hun leven ter beschikking willen stellen, voor zieke, 
arme en eenzame mensen. Dan behoren zij tot de 
verstandige bruidsmeisjes waar de gehele wereld zo’n 
behoefte aan heeft.  

Zr.Ignatia 
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Nog een wonder 

Beste zusters 
Mijn naam is Fr. Jesudassan CSSR, de broer van Sr. 
Maria. 
Ik was ziek langer dan zes maanden. Het grootste 
probleem was zweer in de maag. Als gevolg daarvan 
constipatie. Dat bleef tot nu toe. Opgenomen in twee 
ziekenhuizen en vreselijke pijn in mijn maag.   
Ik onderging allerlei soorten scans en tests. Maar geen 
permanente genezing. M.R.I.-scan onthulde dat ik een 
steen in de galblaas had en in de gal zelf een ander 
probleem, het moest alleen door een operatie worden 
verwijderd. Dat betekent twee operaties tegelijk. 
Het schrok ons allemaal. Geen remedie voor het eerste 
probleem, en nu is het weer een ander, de dokter 
vertelde me dat de operatie zo vroeg mogelijk moet 
plaatsvinden. Ik was in tranen en ik was erg zwak. Bijna 
mijn hoop verloren. Allereerst moest ik genoeg kracht 
krijgen om een operatie te ondergaan, 
dus nam ik bijna een maand rust in het huis van mijn 
zuster om voldoende kracht te krijgen. Dan werden 
natuurlijk gebeden essentieel. Iedereen bad voor me. 
Toen schoot Zr. Maria mij te hulp met de belofte om een 
noveen te beginnen tot jullie nieuwe Heilige Katharina 
Kasper. 
Dat werkte echt. Na 9 dagen noveen, verrichte Zij 
een wonder aan mij.  Misschien is dit het eerste 
wonder na haar heiligheid. 
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Ik ging naar de dokter voor het onderzoek om een 
operatie te ondergaan. Nadat hij had gecontroleerd en 
me had verteld dat ik helemaal geen operatie nodig had, 
heeft hij me een tablet gegeven. Ik was heel blij en de 
pijn ging weg van mij. Ik ging voor een 2e advies naar 
de dienstdoende arts, hij vertelde me ook dat het goed 
is dat er geen operatie nodig is. Nu ben ik veel beter. 
Ik bedank sindsdien St. Katharina Kasper. Ik ben 
dankbaar aan jullie en aan mijn Heilige en op jullie 
allemaal, mijn lieve zusters. 

 
God is gezegend. Fr.Jesudassan CSSR 
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One more miracle 

Dear Sisters, 

My name is Fr,Jesudassan CSSR, Sr.Maria’s brother. 

I was not well more than six months. Main problem was 
Ulcer in the stomach. Due to that constipation formed 
and I had terrible pain in my stomach.  It remained until 
now.  Admitted into two hospitals.  

I underwent all kinds of scans and tests. But no 
permanent cure.  M.R.I. scan revealed that I had a stone 
in the gall bladder and in the gall itself another problem.   
It has to be removed only by an operation. That means 
two operations at one time. 

It shocked us all.  No remedy for the first problem, and 
now it is another one. The doctor told me that the 
operation must take place as soon as possible.  I was in 
tears and I was very weak. Almost I lost my hope. First 
of all, I must get enough strength to get an operation, 
because I lost so much weight. 

I was taking rest in my sister’s house almost a month to 
get enough strength. Then of course prayers became 
vital. Everyone was praying for me. Then Sr. Maria 
came to the picture promising to start a Novena to your 
new Saint Katharina Kasper.   

That really worked.  After 9 days of novena, she 
performed a miracle on me.  May be the first miracle 
after Her Sainthood.  
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I went to the doctor for the checkup and to have an 
operation.  After he checked, told me,” you are fully 
alright no need for an operation” and he gave me 
some tablets to take. I was very happy and the pain 
went away from me. I went for an 2nd opinion to another 
doctor. He also told me that you are alright, an operation 
is not needed. Now I am much better. 

I am thanking ever since to St. Katharine Kasper. I am 
always grateful to your (my) saint. And to all of you my 
dear sisters.  

God be praised. Fr.Jesudassan CSSR. 
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Heilige Katharina Kasper geraakt door Gods Geest  

De Geest van 
de Heer is over 
mij gekomen, 
omdat hij mij 
gezalfd heeft. 
Hij heeft mij 
gezonden om 
goed nieuws te 
brengen.  

Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde 
boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating 
bekend te maken, en aan blinden, dat ze zullen zien, om 
verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar 
af te kondigen van de Heer. (Lucas 4.18-19.)  

De geest van God was zo actief in het leven van de 
heilige Katharina Kasper. Ze is op een heel speciale 
manier door God gekozen. Vanaf de kindertijd heeft 
God haar naar zijn eigen beeld gevormd en zij groeide 
op met wijsheid en kennis van God. Ze was niet erg 
geleerd om genade te vinden bij mensen en in de 
samenleving. Ze is geboren bij arme boerenouders. 
Daar heeft zij een goede opleiding genoten in een sterk 
geloof en liefde voor God en zijn mensen. Ze zei altijd 
dat de stem (de geest) haar zei wat ze moest doen. De 
geest van God was in haar en ze was heel speciaal 
gezalfd om goed nieuws te brengen aan armen, zieken, 
kinderen en behoeftigen.  
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Evenals de Maagd Maria dacht zij in haar hart erover 
na, wat de geest van God haar had toegefluisterd. Ze 
nam het op in haar hart en gaf er een speciale vorm 
aan.  

Zij reageerde daar moedig en zonder enige twijfel op. 
Zo vervulde ze de wil van God in elke gedachte, elk 
woord en elke actie. Omdat ze ontvankelijk was voor de 
stem van God, kon God wonderen verrichten door haar. 
Zo vormde de geest van God haar naar Zijn goddelijk 
plan. Ze wilde een dienaar zijn voor haar goddelijke 
meester en luisterde naar de geest die haar de naam 
"Arme dienstmaagden van Jezus Christus" ingaf voor 
haar nieuwe jonge gemeenschap. Haar religieuze 
levensstijl was heel eenvoudig en bescheiden. Ze heeft 
alles geleerd in de school van de goddelijke leraar "De 
geest van God". De engel Gabriel zei tegen Maria, de 
moeder van Jezus: "De heilige geest zal over u komen 
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen". 
Dezelfde geest overschaduwde de arme boerin 
Katharina. Ze had een diepe liefde en zorg voor de 
zusters in de gemeenschap. Ze begeleidde de zusters 
in dezelfde richting die de geest haar had opgedragen.  

De missie van haar motto was nederigheid en eenvoud. 
Vandaag heeft God Katharina verheven in het 
gezelschap van de heiligen. In de Handelingen van de 
apostelen (hoofdstuk 1,16-17) lezen we: "Dit is wat er 
door de profeet Joël werd gesproken: in de laatste 
dagen zal het zijn, God verklaart, dat ik mijn Geest op 
alle vlees zal uitstorten, en uw zonen en uw dochters  
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zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten 
zien, en uw oude mannen zullen dromen, dromen.  

Wij, de arme dienstmaagden van Jezus Christus, de 
volgelingen van de geest en het charisma van Katharina 
Kasper blijven luisteren naar de stem van de geest in 
elke actie en daad. We hebben de heiligheid van onze 
stichteres Katharina Kasper met hart en ziel gevierd en 
het is onze rol om elk moment van ons leven in de geest 
van God te groeien, om getuige te zijn van de waarde 
van Christus in onze kleine wereld waarin we leven en 
dienen. 

Zr. Jophy 

 
St. Katharine Kasper moved by Gods Spirit 

 
The Spirit of the Lord is 
upon me, because he has 
anointed me to bring good 
news to the poor. He has 
sent me to proclaim release 
to the captives and 
recovery of sight to the 
blind, to let the oppressed 
go free, to proclaim the 
year of the Lords favor. 
(Luke 4.18-19) 
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The spirit of God was so active in the life of St. 
Katharine Kasper. She was chosen by God in a very 
special way. From the childhood God formed her in His 
own image and she grew with wisdom and knowledge of 
God. She was not highly learned to found favor with 
people and in the society. She was born to a poor 
peasant parents but they have well educated in strong 
faith and love for God and his people. She always said 
that the spirit of voice told me to do. The spirit of God 
was upon her and she was very specially anointed to 
bring good news to the poor, sick, children and needy.   
 
Like Blessed Virgin Mary she pondered in her heart,  
what was the spirit of God whispered to her in her heart 
took special form and she was acted upon it 
courageously without any hesitation. Thus, she fulfilled 
the will of God in every thought, word and in action. 
Since she was receptive to the voice of God, God could 
work wonders through her and so the spirit of God just 
moved her according to His divine plan. She wants to be 
a servant for His Divine Master and she listened to the 
spirit and gave the name “Poor handmaids of Jesus 
Christ” for her new young congregation. Her religious life 
style was very simple and humble. She learned 
everything in the school of Divine teacher “The spirit of 
God”.  
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The angel Gabriel said to Mary the mother of Jesus 
“The Holy spirit will come upon you, and the power of 
the Most High will overshadow you”. The same spirit 
overshadows the poor peasant young Katharine. She 
had a deep love and concern for the sisters in the 
community. She guided the sisters the same direction 
which the spirit has told her to do. The mission of her 
motto was humility and simplicity. Today God lifted up 
Katharine in the company of all Saints.  
 
In the Acts of the Apostles (Chapter 1, 16-17) we read, 
“This is what was spoken through the prophet Joel: In 
the last days it will be, God declares, that I will pour out  
my Spirit upon all flesh, and your sons and your 
daughters shall prophesy, and your young men shall 
see visions, and your old men shall dream dreams.  
 
 
We the Poor handmaids of Jesus Christ, the follower of 
the spirit and charisma of St. Katharine Kasper continue 
to listen to the voice of the spirit in every action and 
deed. We have celebrated the sainthood of our 
foundress Katharine Kasper with heart and soul and it is 
our part is to grow in the spirit of God each moment of 
our life to witness the value of Christ in our small world 
where we live and serve. 
Zr.Jophy 
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Gravin Elvira d ’Ansembourg en de heilige Katharina 
Kasper  

Deze twee vrouwen hebben een grote bijdrage geleverd 
aan de Amstenraadse gemeenschap; ze hebben de 
basis gelegd voor de bejaardenzorg in Amstenrade.  

In Januari 1855 overleed op 35-jarige leeftijd gravin 
Elvira d’ Ansembourg, dochter van de Amstenraadse 
kasteelheer Jean Baptiste d’Ansembourg. Na haar dood 
bleek, dat zij bij testament had beslist, dat van haar 
erfdeel een klooster en oudemannenhuis mocht worden 
gebouwd aan de Kloosterberg, die toen der tijd ‘Nieuwe 
Weg” heette. In 1859 was de bouw voltooid en konden 
12 bejaarden uit Amstenrade en omgeving op haar 
kosten van een mooie oude dag genieten. Tot ca 1906 
gebeurde verpleging geheel uit liefdadigheid. Vanaf dat 
jaar gaan ook de Gemeenten bijdragen in de kosten van 
de verpleging. Na het invoeren van de Algemene 
Ouderdomswet kreeg elke bejaarde een basisinkomen. 
Op 1 mei 1970 verhuisden de bejaarden van de 
Kloosterberg naar het nieuwe bejaardenhuis ‘Elvira” aan 
de Gyselaar.  

De zorg en de verpleging van de bejaarden werd 
toevertrouwd aan de zusters “Arme Dienstmaagden van 
Jezus Christus”. Deze kloosterorde was in 1851 gesticht 
door Katharina Kasper, een 30-jarige vrouw uit het 
dorpje Dernbach bij Montabaur in Duitsland. Deze orde 
had ook een filiaal te Gangelt en van daaruit 
arriveerden, te voet, de eerste zusters in Amstenrade op 
06 december 1859.  
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In 1978 werd Katharina Kasper zaligverklaard. De 
heiligverklaring van Katharina Kasper vond plaats te 
Rome op 14 oktober jl.  

Vanwege deze heiligverklaring en verbondenheid van 
Katharina Kasper met Amstenrade was er op 18 
november a.s. om 11 uur een plechtige 
Eucharistieviering in de parochiekerk van Amstenrade. 
Ook hebben een paar kinderen bloemen gelegd op de 
graven van 7 zusters die op het kerkhof te Amstenrade 
voor eeuwig rusten.  

Namens de werkgroep.  

M.Smyth- Hamers.  
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De nieuwe foto van Katharina, (Beate Heinen 2018)  

Beate Heinen tekende de Stichteres als een jonge 
vrouw van rond de 30 jaar. Katharina was 31 toen ze de 
congregatie stichtte. Zij handelde vanuit de Geest 
(stem) die in haar sprak. “De Geest in mij heeft me dat 
gezegd”. Katharina staat diepgeworteld op de vaste 
bodem van het geloof onder de golvende beweging van 
de H. Geest. Omringt door de zeven gaven (bloemen) 
die haar altijd inspireerde, in het rood van de liefde, met 
haar eerste regel in de hand. Voor haar staat de 
Heilborn, de Mariakapel, in de dikke boom, waar 
Katharina als kind reeds met andere kinderen heen 
ging, om er te bidden. Links beneden zien we haar 
ouderlijk huis en aan de rechterkant het eerste 
kloostertje.  

Zr. Simone maakte er de volgende tekst bij:  

Katharina op de vaste bodem van het geloof onder de 
golvende beweging van de H. Geest. De zeven gaven 
bloeiend in het rood van de liefde, en in het groen, op 
het huis van Nazareth.  

Diepgeworteld in het rijk van de kerk kan zij, geleid door 
de Geest, groeien in de verte en de vrijheid van de 
kinderen Gods.  

Door het loslaten en schenken, vanaf de peren uit het 
ouderlijk huis, komt ze tot het loslaten en schenken van 
zichzelf.  
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Vrijgemaakt door Gods woord kon ze zich 
toevertrouwen aan het blauw van de hemel en het groen 
van de aarde.  

Door zichzelf toe te vertrouwen aan Degene die haar 
roept: ”De Koning verlangt naar jouw schoonheid,” en in 
het bewustzijn van deze waarde, dient zij allen in de 
liefde die Hij haar schenkt.  

Zr. Hermana  
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Amstenrade  

De klokken van de St. Petrus basiliek te Rome zijn nog 
niet uitgeluid, of de bewoners van het kleine dorp 
Amstenrade in de mijnstreek worden wakker. Hun 
Katharina Kasper, de stichteres van de Congregatie van 
de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus wordt  

op deze dag 14 oktober heiligverklaard door Paus 
Franciscus. En velen, vooral de ouderen van 
Amstenrade, herinneren zich dat deze Katharina door 
middel van de freules Elvira en Leontine d ‘Ansembourg 
– een klooster geschonken kreeg om oude dakloze 
mannen op te vangen en onderdak te bieden. De freules 
vermaakten hun vermogen voor een “Männerstift” op de 
Kloosterberg en Katharina zorgde voor enkele Duitse 
zusters. Zo ontstond er een band tussen de 
dorpsgemeenschap en de zusters. Veel ouden van 
dagen vertellen tot op vandaag over hun ervaringen.  
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Amstenrade is zich bewust van haar band met de Arme 
Dienstmaagden van Jezus Christus. Een werkgroep 
wordt opgericht en al spoedig komen concrete 
voorstellen op tafel. Gezamenlijk wil de gemeenschap 
een dankdienst houden. De datum 18 nov. is al gauw 
gepland. Medewerking wordt verleend door Meneer 
Pastoor Jacobs, de diaken, de koster, de grafbeheerder, 
de familie d’ Ansembourg, de harmonie, de jeugd, het 
kerkbestuur, de zusters en alle dorpsbewoners van 
Amstenrade. Uitnodigingen voor de dank dienst worden 
via de parochiebladen meegegeven. Wat gebeurt?  

De datum is 18 nov. 2018: De kerk is vol, de opkomst 
groot. De dorpsgemeenschap erkent het goede 
samenwerken tussen Congregatie parochie en 
gemeente. Kinderen brengen een hulde door bloemen 
te leggen bij de overleden zusters op het kerkhof en 
tevens op de tombe van de overleden familieleden 
d’Ansembourg. Ook de bewaarschool en ambulante 
ziekenzorg worden in deze dienst gememoreerd. De 
bewoners van Amstenrade vormen een hechte 
gemeenschap, trouw aan haar historie en aanhankelijk 
aan het verleden. De harmonie speelt op z’n best. Het is 
prachtig. Er is eenheid en in letterlijke zin HARMONIE.  

Wat een rijkdom. De wens en de hoop leeft in iedere 
aanwezige. “Mocht het toch altijd zo zijn”. Een dame 
speelt “Ave Maria van Schubert op haar klarinet. Alles is 
goed voorbereid. In de voorbeden en het getuigenis 
komt de hoop naar boven dat het licht niet gedoofd mag 
worden zoals over de 5 wijze meisjes in het evangelie  
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verteld wordt. Na de Eucharistieviering wordt koffie 
geserveerd op het kasteel. Daar komen de verhalen los 
over het verleden van het “Männerstift”, over de 
bewaarschool en de ambulante zorg. Ook de van 
oorsprong afkomstige zusters, zoals Zr.Cuneria Somers, 
Zr.Adjuta Orbons en Zr. Constantia Salemans worden 
met respect gememoreerd. Zij waren afkomstig van 
deze parochie. Het “Männerstift” is inmiddels verkocht. 
Het huis voldeed niet meer aan de voorschriften van het 
rijk en de zusters hebben hun taken overgedragen aan 
het verplegend personeel van Huize Elvira en Huize 
Leontine. Moge het licht blijven branden en de hoop 
groeien tot heil van alle bewoners van Amstenrade. 
Dank aan alle bewoners van Amstenrade, dank aan alle 
medewerkers en allen die geholpen hebben bij deze 
Eucharistieviering. Moge deze dienst allen tot zegen 
strekken en het licht 
blijven branden. Dit is 
onze hoop.  

Zr Ignatia en Zr Maria 
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Bezoeken van moeder Maria Katharina aan de zusters 
in Amstenrade: Uit de kroniek 

1859                                                                                                                             
06 december werden de drie eerste zusters door 
moeder Maria Katharina naar Amstenrade gebracht. Het 
waren zr. Lucia als overste, en Zr. Euphrasia en                                                                                   
Zr. Julia, zij waren nog novice. 

1860                                                                                                                                                             
03 november bracht moeder Maria Katharina ons een 
bezoek, zij bleef 5 dagen. 

1861                                                                                                                                                                                                 
11 november was moeder Maria Katharina met Zr. 
Brigitta, voor de tweede keer bij ons, en bleven 3 dagen. 

1865                                                                                                                                             
03 september bracht moeder Maria Katharina ons een 
bezoek, samen met Zr. Brigitta en bleven 4 dagen. 

1866                                                                                                                              
26 november was moeder Maria Katharina voor 3 dagen 
bij ons. 

1870                                                                                                                             
in de maand maart was moeder Maria Katharina weer 2 
dagen bij ons. 
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1874                                                                                                                                     
26 mei waren Zr. Pankratia en Zr. Arkadia bij de 
Bisschop in Roermond. Daarna brachten ze ons een 
bezoek, gelijk met Moeder Maria Katharina die 4 dagen 
bij ons bleef. 

1874                                                                                                                             
eind juni, moeder Maria Katharina was 2 dagen bij ons. 

1875                                                                                                                                                       
01 oktober bracht moeder Maria Katharina met Zr. Rosa 
en Zr. Bonosa ons een bezoek. 

1877                                                                                                                             
van 25-28 augustus waren we blij dat we moeder Maria 
Katharina in ons midden hadden. 

1878                                                                                                                             
in oktober was moeder Maria Katharina weer 2 dagen 
bij ons. 

1880                                                                                                                                         
25 september waren we verheugd moeder Maria 
Katharina enkele dagen bij ons te hebben, samen met 
Zr. Pankratia. 

Zr.Marcella 
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Wist U dat …….  

07 augustus het provinciaal bestuur nog een gesprek 
heeft gehad met Pater Denneman als voorbereiding op 
het provinciaal kapittel.  

14 augustus in Dernbach het nieuwe provinciaal bestuur 
in een Eucharistieviering werd geïnstalleerd. Zr. Jophy 
en Zr. Marcella waren daarbij aanwezig.  

24 augustus Zr. Jophy naar India is geweest omdat haar 
broer ernstig ziek was, en dat hij op 27 gestorven is. Wij 
wensen Zr. Jophy en haar familie veel kracht en sterkte.  

27 -28-29 augustus het provinciaal kapittel in de 
Molenstraat gehouden is. Het bestuur is weer voor drie 
jaar herkozen. Zr. Hermana als provinciaal overste, 
Zr.Jophy als vicaresse en Zr.Marcella als bestuurslid.  

03 september de zonnebloem een boottocht had 
georganiseerd en Zr. Mechtild mee geweest is. Het was 
een mooie maar vermoeiende dag.  

07 september Nellie van Eert van Erp overleden is. Zij 
was vele jaren lid van de geassocieerden. Wij zullen 
haar missen en wensen de familie veel kracht en 
sterkte.  

17 september Zr. Laurentia met Gerard en Gerda, en 
Zr.Jophy met Zr. Apollonia naar Banneux zijn geweest.  

    39 



 

 

22 -29 september Zr. Hermana en Zr. Marcella toch nog 
een weekje met vakantie zijn geweest in Stevensweert. 
Het was hun zeer goed bevallen.  

04 oktober kapelaan Martinez met de Lectoren van alle 
parochies een vergadering in ons huis hebben 
gehouden.  

10 oktober Zr. Hermana, Zr. Jophy, Zr. Maria en Zr. 
Vanitha naar Dernbach zijn gegaan om de volgende dag 
met bus of vliegtuig naar Rome te vertrekken voor de 
heiligverklaring van Katharina Kasper. Zij waren op 18 
oktober weer thuis. Bij alle bezichtigingen die er hebben 
plaatsgevonden, was Rome het unieke hoogtepunt.  

14 oktober Katharina Kasper met zes andere personen 
is heiligverklaard. Deze dag was een speciale en 
bijzondere dag voor alle Arme Dienstmaagden van 
Jezus Christus. Van Katharina was een nieuwe 
afbeelding getekend door Beate Heinen. Ook pastoor 
Quaedvlieg onze pastoor was bij de plechtigheid 
aanwezig. Wij waren er heel trots op. Doordat er nog 
zes andere personen werden heilig gesproken, 
waaronder ook Paus Paulus VI, en Romero stond het 
Pietersplein vol.  
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21 oktober een bus met 50 personen van Geleen naar 
Dernbach – Wirges vertrokken is om de plechtige en 
pontificale H. Mis als dank bij te wonen, die door Mgr. 
Georg Bätzing met vele bisschoppen en priesters 
opgedragen werd. In processie werd de schrijn van 
Katharina meegedragen vanuit Dernbach naar Wirges. 
Het was een prachtig georganiseerde dag. In Dernbach 
werden na de middag veel activiteiten aangeboden Er 
waren wel meer als 2000 mensen aanwezig.  

28 oktober in onze eigen kerk een Eucharistieviering uit 
dankbaarheid geweest is. Deze werd opgedragen door 
Mgr. E. De jong en Pastoor Quadvlieg. De toespraken 
waren heel goed en het zangkoor van Oud Geleen had 
de zang mooi verzorgd. De kerk was prachtig gesierd. 
Daarna hebben we gezellig bij elkaar gezeten met een 
kop koffie in de KBO. Er waren meerdere zusters uit 
Duistland en onze eigen omgeving aanwezig.  

12 november voor ons personeel en voor ons een fijne 
middag georganiseerd was. Hierbij hebben we van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om onze dankbaarheid te 
tonen voor het vele extra werk dat ze zo spontaan en 
vrijwillig het hele jaar en de afgelopen maanden weer 
hebben verricht. Na de film van Rome en Dernbach 
hebben we hen nog even met een cadeautje in het 
zonnetje gezet.  

16 november de gastvrouwen van de KBO aan de beurt 
waren, die ons geholpen hebben op zondag 28 oktober. 
Zij staan steeds voor heel veel mensen klaar.  
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Nu mochten wij hen eens verwennen en danken. Ook 
daar hebben we een gezellige middag van gemaakt.  

18 november onze vieringen rond de heiligverklaring zijn 
afgesloten. Dit gebeurde in de kerk van Amstenrade. De 
eucharistie werd opgedragen door Pastoor Jacobs en 
prachtig opgeluisterd door de harmonie. De kerk was 
echt vol. De ontvangst na deze plechtigheid vond plaats 
in het kasteel, doordat de gravin de zaal ter beschikking 
had gesteld. Bij alle feestelijkheden hebben de zon en 
het weer hun beste kanten laten zien.  

…... de drukke decembermaand nog voor de deur staat 
en nadat we met velen Sinterklaas en Kerstmis gevierd 
hebben, het jaar 2018 in dankbaarheid jegens God 
alweer gesloten wordt. 
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De Kerstdagen zijn juist dan zo bijzonder 
wanner we ze delen met vrienden, Wij 
hopen dat ze vol warmte, licht en geluk 
voor iedereen zullen zijn. Gelukkig 
Nieuwjaar!  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
The Christmas days are just so special when 
we share them with friends. We hope that 
they are full of warmth, light and happiness 
will be with each other. Happy New Year! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een uitgave van de Nederlandse Provincie van de 
Congregatie van de Arme Dienstmaagden van JezusChristus 
Molenstraat 44, 6161 CV Geleen, Tel : 046 – 4789500 
 
                 e-mailadres:srhermana@hotmail.com 

 



 

 


