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Beste zusters, geassocieerden, vrienden en 
bekenden. 
 
Nu is toch alweer de 87ste Schakel uw brievenbus 
binnengevallen. Ik hoop dat U het blaadje nog 
steeds met interesse zult inzien.                                                                                                                 
Zr. Jophy heeft deze keer aan Pastoor Quaedvlieg 
gevraagd om een artikeltje te schrijven. Zo jullie 
zien, heeft hij enthousiast voor ons iets 
interessants op papier gezet.                                                                                                
De vaste medewerkers hebben ook geen verstek laten 
gaan, daarom: “Bedankt allemaal.” We hopen dat de 
artikeltjes nog een beetje actueel zullen zijn, want 
Zr. Jophy wilde ze deze keer al vroeg ontvangen in 
verband met haar vakantie.                                                               
Het jaar is alweer half om en heel veel mensen hebben 
hun vakantie ook al achter de rug. Ik hoop dat iedereen 
daarvan uitgerust is teruggekomen en voldoende nieuwe 
energie heeft opgedaan om aan de slag te gaan.                                                                                                     
Zij die dit evenement nog voor de boeg hebben, kijken er 
waarschijnlijk naar uit en zeggen: “ Ik ben er ook echt 
aan toe, even uit de drukte van alledag!”  Hoe het ook zij; 
Neem eens wat vaker tijd om te lezen. Het is 
ontspannend, boeiend en verdrijft de tijd. Daarbij komen 
onze gedachten tot rust en zijn we meteen ook uit de 
drukte van alledag.                                          
Zr. Hermana
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Dear sisters, associates, friends and 
acquaintances. 

 
 
 
Now you received already the 87th “Schakel” in 
your mailbox. I hope you'll still read the magazine 
with much interest.                                                                                                          
This time Sr. Jophy has also asked Pastor 
Quaedvlieg to write an article. So you see, he wrote 
with full enthusiasm an interesting article for us. Also the 
permanent staff is not absent therefore: "Thank you to all."                                                                 
We hope that the articles will still be topical. At this time 
Sr.Jophy wanted to receive them early because she is going 
for her holidays.                                                                                       
The year is already half over and many people enjoyed 
already their holidays. I hope everyone returned relaxed and 
has enough new energy to go to work.                                                      
Probably those who are still looking forward to this event, 
say: "I really need this, just shortly to get out from the hustle 
and bustle of everyday!" Anyhow; just take some more time 
to read. It's relaxing, exciting and passing the time. There all 
our thoughts will come to rest and we are also immediately 
out of the hustle and bustle of everyday life. 
 
Sr. Hermana 
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Paus Franciscus.    
 
 
In de rondzendbrieven  van Paus 
Franciscus “Laudato Si”  herinnert hij alle 
“mannen en vrouwen van goede wil” met 
kracht aan enkele van de belangrijkste 
problemen van onze tijd: o.a. De klimaatverandering en de 
daarmee samenhangende voorzienbare noodlottige gevolgen. 
De Paus wil regeringen uitdagen om eindelijk tot een 
overeenkomst te komen over bindende doelstellingen op 
wereldschaal om de klimaatverandering te beperken. De Paus 
levert kritiek op onze huidige techno-economische 
wetenschap, die de natuur behandelt als een oneindige en 
goedkope bron van grondstoffen. Hij zegt dat dit leidt tot een 
buitensporige en verkwistende levensstijl en tegelijkertijd 
het geen oog hebben voor de elementaire levensbehoeften
de armen. Wij moeten ons afvragen hoe we kunnen gaan 
proberen  om de schepping, zowel de mens als de natuur tot 
haar recht te laten komen.                                                                                                   
 
Zijn zorg geldt met het klimaat nog meer de vrede, de 
gerechtigheid en de geweldloosheid. Gerechtigheid jegens de 
armen die het kwetsbaarst zijn, gerechtigheid jegens de 
komende generaties en ook gerechtigheid tegenover alle 
schepselen Gods.                                                                                                        
 
Het voorbeeld van de H. Franciscus volgend, stelt hij ons een 
andere kijk op de schepping voor en een spiritualiteit van 
eenvoud die zijn vreugde vindt in de kleine dingen van het 
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leven.  Een leven in een wonderbaarlijke harmonie met God, 
de ander, de natuur en zichzelf. De Paus spreekt over een 
milieu, en over een maatschappelijke crisis. Hij pleit voor 
geweldloosheid en zegt alle steun van de kerk toe aan 
personen die aan vrede werken door middel van actieve en 
creatieve geweldloosheid. Hij vraagt ons door te gaan 
barmhartigheid te tonen door te weigeren mensen af te 
danken, het milieu te beschadigen of ten koste van alles winst 
te willen opstrijken. Hij spreekt over het respecteren van de 
diepste waardigheid van anderen en het cultiveren van 
geweldloosheid in onze meest persoonlijke waarden en 
gedachten. Proberen wij hiervan iets in ons leven waar te 
maken?                         
 Zr.Hermana 
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Ontmoeting bij de bron 
 
In onze kleine communiteit in Treebeek met de mooie naam 
“Heilbron” hebben we geregeld religieuze vieringen, waarbij 
niet alleen katholieken, maar ook leden van andere christelijke 
richtingen aanwezig zijn. Daarnaast verlenen we evengoed 
gastvrijheid aan moslims, joden, hindoes, boeddhisten of 
mensen die zeggen geen geloof te hebben. Interreligieuze en 
interculturele bijeenkomsten horen al vele jaren bij ons huis.                                                               
Wij als kleine groep ontlenen veel inspiratie aan deze 
ontmoetingen. Het brengt leven in ons hart en in ons huis. We 
knappen er van op, zou je kunnen zeggen. We hebben op deze 
manier ervaren hoe heilzaam het kan zijn om elkaars inzichten 
en geloof te delen. We leren van elkaar. We ontdekken in de 
praktijk, dat God vele namen heeft en op veel verschillende 
manieren aanbeden wil worden. Soms zitten we na zo’n 
bijeenkomst met anders-gelovigen nog even bij elkaar als 
kleine groep en pakken er enkele regels uit het Johannes-
evangelie bij.  
 “Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het 
stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar 
de Jakobs bron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij 
de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er 
een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 
‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar 
de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe 
kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 
Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie 
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het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan 
zou hij u levend water geven.’ ‘Maar Heer,’ zei de vrouw, ‘u 
hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend 
water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze 
voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit 
gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit 
water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het 
water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het 
water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water 
opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, Heer,’ 
zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik 
ook niet meer hierheen te komen om water te putten.”  
( Johannes 4:5-15) 
Nooit meer dorst, maar dan moeten we wel ons geloof levend 
houden. Door samen te komen bij de bron. Om elkaars dorst 
te lessen, maar ook elkaar de les te lezen, als dat nodig mocht 
zijn. Door zelf te ervaren, dat het niet uitmaakt of we 
Samaritaans, Mohammedaans, Joods of iets anders zijn. We 
zijn allemaal op zoek en komen samen bij de put met levend 
water. Bron van ons heil.  
 
Zusters van de Heilbron  
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Ervaring met religieuzen in een internationale 
context  

Wie wel een keer in Rome is geweest, zal het beeld 
herkennen: genoeg zusters op straat! Jong en oud, in allerlei 
kleuren, in allerlei soorten habijten. Heel veel congregaties 
hebben een huis in de stad van de wereldkerk. Handig voor 
overleg, voor contacten. De een kiest voor een groot huis met 
opleiding of zoiets, de ander laat het bij een generalaat en kan 
toe met een ruim woonhuis. Ook in de buurt van het 
Nederlands College stonden enige van dit soort huizen, 
bijvoorbeeld van de zusters Franciscanessen van Aerdenhout.                                                                  
Het was een internationaal gezelschap: Duitsers, een Franse 
zuster, een Amerikaanse, een Indiase, Indonesische zusters en 
een Nederlandse. Ze hadden een, misschien wat opmerkelijke 
traditie ontwikkeld, door elke dag van de week in een andere 
taal de heilige Mis te vieren, in een taal van een van de 
zusters. Op vrijdag was Nederlands aan de beurt. Dan moet je 
daar natuurlijk een Nederlandse priester voor regelen. Maar 
zoals er zusters ‘in allerlei smaken’ in Rome wonen en 
werken, zo ook priesters. In alle talen beschikbaar! Ook 
Nederlands. Ongeveer vijf jaar heb ik elke vrijdagmorgen om 
7 uur ’s ochtends daar de eucharistie gevierd. Telkens 
gebeurde het wonder dat zusters die totaal geen Nederlands 
kenden, je feilloos de Nederlandse antwoorden teruggaven. 
“De Heer zij met u.” “Èn mèt uw geest.”  

Na de mis ontbijt. Met Duits en Engels als voertalen werd er 
een rustig gesprek opgebouwd over de Kerk, het weer, de 
paus, Rome, het nieuws, Nederland, openbaar vervoer, ...... Af 
en toe voelde je wel wat spanning. De verschillende 
provincies stonden eveneens voor verschillende opvattingen 
binnen de Kerk. Karakter speelt dan natuurlijk een rol, maar 
ook hoe lang iemand in Rome was. ‘Nieuwelingen’ kwamen 
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binnen vol ideeën en redenen waarom andere provincies of 
‘Rome’ moesten veranderen. Jaren ervaring in de eeuwige 
stad en in de communiteit leidden evenwel tot begrip en 
waardering. En soms denk ik: de eucharistie moeten vieren in 
een andere taal brengt je ook dichterbij de mensen van dat 
land. Als de tijd in Rome erop zat keerde men vol 
dankbaarheid met deze internationale ervaring terug.                                                                         
Ja, zo was het in het begin ook niet vanzelfsprekend dat ik de 
eucharistie daar zou vieren. De zuster was uit het Haarlemse, 
ik uit het Roermondse. Men betwijfelde of dat zou 
combineren. Enkele weken voordat ik gevraagd werd viel de 
betreffende zuster in een vergadering van de Nederlandse 
kerk nog hevig uit over al die boordjes in Rome! En ik zat 
toevallig naast haar... in boord! Maar ook wij hebben elkaar 
leren waarderen. Wat zou het zijn geweest? De wonderlijke 
kracht van de stad Rome? De diversiteit van de wereldkerk zo 
zichtbaar? Of Christus die ons telkens weer samenbracht in de 
eucharistie?  Af en toe vraag ik mij nog weleens af: wat zou er 
geworden zijn van zuster Auxiline? Ik hoop dat het haar goed 
gaat en dat zij net zo dankbaar terugkijkt op die jaren in een 
internationale gemeenschap. Ik heb er veel geleerd!  

Harry Quaedvlieg, pastoor van Geleen  
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Religious experience in an international context  

Anyone who has been once in Rome, will recognize the 
image: enough sisters in the street! Young and old, all 
colours, all kinds of habits. Many congregations have a house 
in the city of the world church, use full for consultations and 
contacts. One chooses a large house with training facilities or 
something, others live in a generalate and have enough with a 
spacious house. Also near the Dutch College were some of 
such houses, such as the Franciscan Sisters of Aerdenhout.                                                                                                                              
It was an international group: German, French, American, 
Indian, Indonesian and Dutch sisters. They had developed a 
remarkable tradition, by each day of the week to celebrate the 
H. Mass in another language. On Friday was the Dutch turn. 
Of course you should arrange a Dutch priest! But as there 
sisters live and work ‘in all kinds of flavours' in Rome, as well 
also priests, available in all languages, also Dutch! About five 
years every Friday morning at 7 o’clock I had to be there to 
celebrate the Eucharist. All the wonder happened that sisters 
who did not speak Dutch fluently, unfailingly returned the 
Dutch replies: “De Heer zij met u.” ("The Lord be with you.") 
“Èn mèt uw geest.” ("And with your spirit.")                                
After the H. Mass was breakfast with German and English as 
languages. Conversation went on about the Church, the 
weather, the Pope, Rome, news, Netherlands, public transport 
... Sometimes you felt some tension. Each province has also 
there different views within the Church. Character of course 
plays a role, but also how long someone was in Rome. 'New 
ones' came in with many ideas and reasons why other 
provinces or “Rome” has to change. However years of 
experience in the eternal city and in the com-munity led to 
understanding and appreciation. And sometimes I think: to 
celebrate the Eucharist in another language brings you also 
closer to the people of that country. When the time in Rome 
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was over they returned full of gratitude with this international 
experience.                                                                                       

Yes, that was also initially not obvious that I should celebrate 
the Eucharist over there. The sister was from the diocese of 
Haarlem, I from Roermond. They doubted whether that would 
combine. A few weeks before I was been asked, the sister 
fulminated  in a meeting of the Dutch church still fiercely on 
all the collars in Rome! And occasional I was sitting next to 
her ... with a collar! But also we have learned to appreciate 
each other. What would it have been? The miraculous power 
of the city of Rome? The diversity of the world church so 
visible? Or Christ who brought us all the time again together 
in the Eucharist?  

Sometimes I still wonder what would have happened to Sister 
Auxiline? I hope she does well and that she will be looking 
back just so grateful to those years in an international 
community. I learned a lot!  

Harry Quaedvlieg, pastor of Geleen      
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Logo, visie en spiritualiteit                                                                                                
 
Enkele weken geleden hadden we een gesprek met de 
Konferentie Nederlandse Religieuzen over de Spiritualiteit en 
het werk van onze Stichting. Onderstaande tekst is een 
gedeelte van het gesprek.                                                                                                                                                                
Katharina Kasper, dienstbaar aan menslievende zorg, is 
gefundeerd op de katholieke levensbeschouwing in de naam 
en de geest van onze Congregatie:                                                                                     
“De Arme Dienstmaagden van Jezus Christus. ”                                                                                            
Haar missie is de voortzetting van het leven en het werk van 
de Stichteres Katharina Kasper.                                                                                              
Het is een non profit dienstverlenende organisatie die zich op 
een breed vlak inzet voor zieken, kinderen, jeugdigen en 
ouderen, voor mensen met een beperking en allen die op de 
een of andere manier hulp nodig hebben.                                                                                      
De menslievende zorg staat gepersonifieerd in het midden van 
het logo en is gebaseerd op de parabel van de barmhartige 
Samaritaan. De centrale figuur in de cirkel zou ook Katharina 
Kasper of de verpleegster kunnen zijn, hulp biedend aan de 
mens in nood. In het logo staan twee personen die geholpen 
zijn en nu beslissen of ze weer zelfstandig, zonder hulp, 
verder kunnen leven en naar buiten stappen. De smalle 
opening biedt hen die keuze.  
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Durven ze dat niet aan, dan blijven ze met begeleiding in de 
cirkel.                                                                                                                                 
Op het moment krijgen meer dan 130 mensen, zonder 
onderscheid in geloof en levens-overtuiging hulp in de 
Westelijke Mijnstreek. Gedreven door de geest van het 
evangelie geven de medewerkers van Stichting Katharina 
Kasper, een visie door. Zo is het werk en de naam van de 
Congregatie voor de toekomst in Nederland verzekerd . 
Zr.Hermana 
 

 
 

 

 

 

Logo, vision en spirituality 
 
A few weeks ago we had a meeting with the Dutch Religious 
Conference on Spirituality and the work of our Foundation. 
The following text is a part of the conversation.  
‘Katharina Kasper, subservient to human care’ is founded on 
the Catholic religion in the name and spirit of our 
Congregation:                                                                                                                           
"The Poor Handmaids of Jesus Christ."                                                           
Their mission is the continuation of the life and work of the 
Foundress Katharina Kasper. It is a non profit service 
organization which takes care for a broad group of people: the 
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sick, children and adolescents and the elderly, people with 
disabilities and those who need any help. The compassionate 
care is personified in the centre of the logo and is based on the 
parable of the Good Samaritan. The central figure in the circle 
could also be Katharina Kasper or be nurse, offering help to 
people in need. In the logo there are two people who have 
been helped and now decide whether they can live again 
independently, without assistance, and step outside. The 
narrow opening offers them that choice. If they do not da
go, then they stay with guidance in the circle. At this moment 
more than 130 people, without distinction of religion or belief 
assistance in the Western Mining District are getting support. 
Driven by the spirit of the Gospel the employees of the 
Foundation Katharina Kasper give a vision through. So the 
work and the name of the Congregation are insured for the 
future in the Netherlands.                                 
Sr. Hermana 
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Dienen is vreugde                                                                                                                             
 
Ik heb geslapen en gedroomd dat het leven vreugde was.                                                                                                                  
Ik werd wakker en zag dat het leven dienen was.                                                                              
Ik heb gehandeld en gezien dat dienen vreugde was                                                                            
(Rabintranath Tagore) 
 
In onze parochie hebben we Kindercatechese.                                                                                                                           
Deze kinderlessen zijn bedoeld om de harten en de geest van 
kinderen te koesteren. Het doel van deze lessen is, de liefde 
van God en van de mensheid te leren kennen. Ook om 
kinderen te helpen spirituele principes, zoals liefde, eenheid 
en rechtvaardigheid, toe te passen in hun eigen leven en in het 
leven van de mensen rondom hen.  Het zijn korte lessen die 
met spelletjes, verhalen, vriendschap, kunst en muziek, hen 
dichter bij elkaar en bij God brengen. 
 
Mijn eerste jaar in Nederland heb ik gebruikt om de taal te 
leren en ook om informatie in te winnen over mijn examen dat 
ik hoop te voltooien. Gedurende die tijd ga ik naar de 
kinderen die zich voorbereiden op hun eerste communie.  Ik 
bezoek ze éen keer per week en lees in de bijbel. Speciaal om 
hen te helpen de Bijbelverhalen te leren kennen. We zoeken 
uit op welke manier ze het zouden kunnen begrijpen en 
gebruiken in hun dagelijks leven. 
 
Ze leren ook iets over Maria en horen soms nog kleinere 
verhalen. Daar leer ik zelf ook van en het geeft me een grote 
kans de Nederlandse taal te leren. Ik heb gehandeld en gezien 
dat dienen vreugde was. Ik ben er trots op te zeggen, dat ik 
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een grote kans heb gekregen om Maria Katharina’s 
voetstappen te volgen. Voor dit alles dank ik God, ook voor 
de zegeningen en genaden die mij helpen hierin verder te 
komen.                                                                                                
 
Ik  wil eindigen met te zeggen: “ verlies nooit je ijver, maar 
houd je geestelijke vreugde en dient de Heer”                                                                                
 
Groeten van Zr.Vanitha                                                                                                       
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We hebben de stilte verloren 
  
De mens van onze eeuw is de stilte kwijtgeraakt. En 
misschien heeft niets de mens zo zeer veranderd als dit 
verlies. Het  kwijtraken van de stilte heeft de mens uit zijn 
evenwicht gebracht, want ieder geluid heeft stilte nodig als 
tegenpool en ieder woord krijgt pas waarde als het voortkomt 
uit het zwijgen. Dit zwijgen  en deze stilte  hebben we 
verloren. Drukte en lawaai zijn vijanden van de stilte. Ook in 
vroegere tijden was de dag gevuld met geluiden, maar deze 
geluiden hadden een natuurlijke klank, een natuurlijk ritme: 
het lachen en huilen van spelende kinderen, het gehamer van 
een smid, het luiden van de klok. Wanneer wij soms in een 
streek waar de stilte nog aanwezig is, deze geluiden horen, 
dan ervaren wij dit niet als iets wat de stilte schaadt, 
integendeel!                                                                                                                     
Het kan soms zelfs een vorm van stilte zijn, in tegenstelling 
met de tegenwoordige drukte die geen maat kent en niet 
ophoudt  zoals: telefoongerinkel, bromfietsen op straat en 
harde muziek. 
We leven in lawaai en drukte van de vroege morgen tot de 
late avond. We zijn er zelfs toe overgegaan om de drukte te 
meten. Vakmensen hebben berekend hoeveel decibellen 
lawaai het menselijk zenuwstelsel nog verdragen kan.                                    
We lopen gevaar te vergeten wat de grote betekenis is van rust 
en stilte. We kennen wel de dagelijkse stilte van de 
eenzaamheid, de gespannen stilte van een kunstmatig zwijgen. 
Maar we moeten weer gaan leren wat het zeggen wil: - in 
stilte te vertoeven bij  de werkelijkheid van ons eigen bestaan 
-. Stilte is nodig om onze gedachten te zuiveren en ons te 
leren diepgang terug te vinden in de vaak oppervlakkige 
bedrijvigheid van het leven van iedere dag. De mens in wiens 
hart het stil en rustig is, kan luisteren en zich openstellen voor 
zijn Schepper. Stilte is leven en dat is noodzakelijk om de 
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diepte van ons bestaan te raken. Stilte kan gemeenschap 
scheppend zijn. Waar echte gemeenschap is, kun je ook stil 
zijn met elkaar. Stilte is vaak belangrijker dan spreken. Ja, 
stilte behoort tot het wezen van de mens. 
 
 Auteur onbekend  

Zr.Marcella      
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In dankbare herinnering aan Herman Mestrom, 
Priester Lazarist 
 
Herman Mestrom werd geboren op 10 maart 1930 in Geleen. 
Na het kleinseminarie werd hij op 22 september 1949 in 
Panningen Lazarist, doorliep het noviciaat, maakte zijn hogere 
studies af en ontving op 22 juli 1956 de priesterwijding. Op 
11 september 1957 vertrok hij naar Brazilië. Van 1958 tot 
1964 werkte hij op het kleinseminarie te Limoeiro de Norte. 
Van 1964 tot 1969 woonde hij op de apostolische school " 
Sint Vincent de Paul" in Fortaleza en werkte daar als leraar en 
econoom. Van 1969 tot 1980 was hij in Quixeramobim. In 
deze jaren bouwde hij in de heel grote parochie van de H. 
Antonius vijf kapellen en een bejaardentehuis. Tien jaar 
verzorgde hij het radio programma. "De stem van de 
parochie" en het parochieblad. Een poging om de 
economische situatie van de boeren te verbeteren deed hij 
door een soort mini co-operatie te stichten. Op 13 januari 
1980 werd hij pastoor van de parochie van O.L Vrouw van 
Genezing in Fortaleza. Hij had veel persoonlijke aandacht 
voor de kerkelijke vieringen en de mensen, vooral de zieken 
en de ouderen. Door de gulle medewerking van zijn familie en 
weldoeners richtte hij o.a. de gezondheidspost "Sint Lidwina" 
op. Ook het opvoedkundig centrum “Maria Montfort”  
waarvan de naam een eerbetoon aan zijn moeder was.                                                                            
Op 02 februari 2008 nam hij zijn intrek bij de kerk St. Josef 
werkman, die hij eerder zelf had laten bouwen. Hij bleef daar 
werken tot hij er, na lang ziek geweest te zijn en hard 
gestreden te hebben voor zijn gezondheid, overleed op 19 
januari 2017. Op die- zelfde dag werd hij begraven op het 
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"Park van de Vrede". Bij de begrafenis en bij de 
Eucharistieviering op de zevende dag na zijn sterven, was de 
kerk overvol. Allen waren er om de Heer van leven en dood te 
danken voor zijn voorbeeldig leven, en voor alles wat hij tot 
stand had gebracht. De gesprekken en telefoontjes eindigde 
hij steeds met: ''Moed en Vertrouwen" 
….De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen 
en ik geloof; God heeft zich  niet vergist. (Nel Benschot)
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Wist U dat .....   

01 en 03 januari bij de nieuwjaarsreceptie in de parochie en de 
KBO St. Augustinus ook de zusters aanwezig waren. 
 
06 januari verschillende geassocieerden op de stichtingsdag 
van de Katharina Kasper groep, in de Molenstraat aanwezig 
waren om een Zalig Nieuwjaar te wensen, en dat de middag 
zoals gebruikelijk, werd afgesloten met een gebedsdienst. 
 
10 januari Zr. Vanitha met andere vrijwilligers van de 
parochie mocht gaan meewerken bij een catechese 
kinderclubje en dat ze het heel erg fijn vindt. 
 
15-20 januari ons bestuur voor de planningsdagen naar 
Dernbach zijn geweest. Dat José en Finy hier s'nachts 
geslapen hebben.   
 
wij op19 januari bericht kregen dat Pater Mestrom in 
Fortaleza (Brazilië) overleden is en dat het heel moeilijk voor 
Truus en Jo was, dat ze daar niet bij aanwezig konden zijn. 
 
02 februari Zr. Vanitha haar ONA examen (Oriëntatie op de 
Nederlandse Arbeidsmarkt)   in Eindhoven heeft gedaan en 
twee weken later hoorde dat ze geslaagd was. Proficiat zuster.  
 
03februari een bijeenkomst voor jonge religieuzen in 
Oosterhout, door de KNR  georganiseerd was, en dat Zr. 
Vanitha daaraan heeft deelgenomen. Ze kon met de zusters 
van Merkelbeek meerijden.   
 
 
op dezelfde datum ons oude klooster in de Jodenstraat, 
opnieuw gerenoveerd werd om er een veilig huis voor 
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meerdere bewoners van te maken, die begeleiding en/of zorg 
nodig hebben. Het is een prachtig initiatief en past helemaal in 
de doelstelling van de zusters die er zo vele jaren hebben 
gewoond en gewerkt. 
 
11 februari een vergadering bij de paters in Mamelis 
georganiseerd was over de kleinschalige ziekenzorg. Zr. 
Hermana en Ivo waren daar van de partij. 
 
15 februari de urn van Zr. Tarcisia op het kerkhof bij de 
andere zusters is bijgezet.      
    
22 februari een van onze goede verpleegsters afscheid 
genomen heeft, omdat ze gaat werken in Bali en daar een 
project voor, en met vrouwen wil gaan starten. 
 
09 maart weer een geloof- en bezinningsdag voor de 
geassocieerde leden van onze Congregatie was. Zr. Hermana 
had vergadering in Den Bosch daarom heeft Zr. Jophy  de 
invulling van die dag voor haar rekening genomen. 
 
11februari, in de parochiekerk in Schinveld een 
zeswekendienst voor Pater Mestrom gehouden is. Heel veel 
mensen, waaronder ook de paters uit Panningen, en 
geassocieerde leden waren daarbij aanwezig. 
 
16 februari de dag geweest is, dat Zr. Hermana de 
vrijwilligers in de dagopvang van het Katharina huis in 
Sittard, en op de 29ste die van de Woontuin in Hoensbroek 
heeft bezocht .   
 
18 maart, Niki van de Stichting Katharina Kasper, op examen 
is geweest voor Zorg Informatie Manager en dat ze heel goed 
geslaagd is. Proficiat Niki. 
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23maart ons bestuur naar de vergadering van de kleine 
congregaties in Maastricht is geweest.  
 
29 maart een interview geweest is met Erika op ’t Hoog, 
medewerkster van de KNR over de stichting Katharina 
Kasper, het gesprek komt in het KNR bulletin van juli te 
staan. 
 
er een korte geschiedenis gemaakt is,vanuit de kroniek van 
het vroegere St. Antonius klooster in Oud Geleen. Het is een 
cadeautje voor de nieuwe bewoners van het huis in de 
Jodenstraat en zal worden aangeboden bij de officiële 
opening. 
 
02 april de stichting “orgelkring” een concert heeft gegeven  
in de St. Augustinus kerk met het thema :  
"De Veertien Stonden," uitgevoerd door het Collegium 
Vocale Eindhoven. Wij waren er naar toe en vonden het 
prachtig.  
   
05 april enkele zusters aanwezig waren bij de jaarlijkse 
ledenvergadering van KBO Sint Augustinus. 
   
12 april Zr.Vanitha met enkele mensen uit de parochie op 
Witte Donderdag naar de H. Mis in Roermond is geweest. 
(Charisma wijding) 
 
18 april het bestuur van de KBO St. Augustinus  en ons 
bestuur voor hun jaarlijkse vergadering bijeengekomen zijn. 
 
19 april de bloesemtocht door Zuid Limburg van de 
Zonnebloem heeft plaats gevonden. Zr. Mechtild was van de 
partij en ze heeft ervan genoten. 
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deze dag ook Zr.Gonzalo en Zr. Barbara bij ons op bezoek 
waren. Zr.Barbara had als gespreksthema: "De lege kamer". 
Zr. Gonzalo vertelde ons over de gebeurtenissen uit de 
internationale conventen.  
 
24 april in onze parochie gesproken werd over de toekomst 
van de kerk in Geleen. Het is niet gemakkelijk om hiervoor 
straks de juiste beslissingen te nemen. 
 
25 april weer een waterleiding buis gesprongen is, waardoor 
we een lekkage hadden in onze gang. Het heeft zich daarna 
nog drie keer op een andere plaats herhaald. 
  
28 april Zr. Ignatia 90 jaar geworden is en wij haar zijn gaan 
feliciteren. 
 
04 mei de jaarlijkse dodenherdenking op Lindeheuvel heeft 
plaatsgevonden. 
 
08 mei Bisschop Joseph Ponnaih uit Sri Lanka bij ons een 
bezoek heeft gebracht.  
 
11 mei een voorbereidend gesprek heeft plaats gevonden, met 
Dhr. Vossen vanuit  ons bisdom, als voorbereiding van een 
lezing op de sociale studiedag Kerk en Samenleving die in 
Rolduc gehouden zal worden. 
 
12- 13  mei Zr. Jophy met enkele leden van de Tamil 
gemeenschap naar Bannuex is geweest om de jaarlijkse 
bedevaart voor te bereiden. Bisschop Joel Immanual uit Sri 
Lanka was daarvoor extra uit Sri Lanka overgekomen.  
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18 mei Zr. Jophy op vakantie naar India is gegaan en op 22 
juni terug kwam. 
 
20 mei de opening heeft plaatsgevonden van het tehuis: " 
Domus Patorale" in Oud- Geleen. Het is een heel 
toepasselijke naam voor dit huis. Onze Congregatie weer 
waardig. 
 
22 mei Zr.Vanitha voor het laatste gedeelte van het 
inburgeringexamen naar Eindhoven is geweest. De 27ste  
kreeg ze bericht dat ze geslaagd was en het diploma mag 
komen ophalen op 04 juli. Dit examen bestaat uit zes 
onderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven, kennis van de 
Nederlandse Maatschappij en het ONA gedeelte. 
 
25 mei - 20 Indiase zusters, die voor oriëntatie in Dernbach 
waren, met het generale bestuur ons bezocht hebben. Wij zijn 
met hen naar het monument van Zr. Aloysia en het graf van 
de overleden zusters geweest.  
 
01 juni Zr. Hermana en Ivo in Rolduc gesproken hebben over 
onze gezondheidszorg  op de sociale studiedag voor Kerk en 
Samenleving, georganiseerd door het Bisdom. Er waren 147 
personen aanwezig. 
 
08 juni de geassocieerde leden weer bij elkaar kwamen voor 
hun bezinningsdag, die met de  conferentie en de H. Mis door 
Pater Hoedemakers om vijf uur gesloten werd.  
 
 09 juni Zr. Apollonia bericht kreeg dat haar zus Els naar het 
ziekenhuis was gebracht omdat ze niet goed was. De 20ste 
werd ze in een hospice in Heerlen opgenomen. 
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Alles voor God, Alles met God.
6juli 

 

 

 
 

Alles voor God, Alles met God. 
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Beste allemaal, 
 

Nu  deze Schakel in het midden van de 
vakantie uitkomt, wensen wij iedereen hele 

fijne en rustige dagen toe ! 
 

 

Thuis of elders!!!!!!!!!!!!! 
   

   Geniet van de zon!!!!!!!!!!!!!!! 
   

Now the Schakel is coming out in the middle of 

the summer holidays, so 

We wish you all nice summer holidays at home 
or elsewhere and  enjoy well with beautiful 

sunshine!!!!!!!!!  

in het midden van de 
wensen wij iedereen hele 

Now the Schakel is coming out in the middle of 

We wish you all nice summer holidays at home 
elsewhere and  enjoy well with beautiful 


