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Beste Zusters, geassocieerden, vrienden en bekenden.
 
Later dan gebruikelijk is deze Schakel 
bij jullie terecht gekomen. 
Daar zijn verschillende oorzaken debet 
aan. De voornaamste daarvan is de 
vakantie van Zr. Jophy in India. Maar 
dat moet kunnen. 
 
Deze Schakel komt in de 
voorbereidende periode van de Heiligverklaring van 
onze Stichteres uit. Zoals de meesten al weten valt deze 
heuglijke dag op 14 oktober. Dit bericht hebben wij met 
grote vreugde ontvangen.                                                                                
Maar wie was Katharina eigenlijk wel?  
Katharina Kasper werd op 26 mei 1820 in Dernbach 
geboren.Haar ouders waren eenvoudige boerenmensen 
van het platteland.  
 
Als kind had ze al een grote verering tot Maria. Daarom 
trok ze dikwijls met andere kinderen naar de Heilbron 
kapel in de buurt om samen te bidden. Op school 
deelde ze haar boterhammen met kinderen die niets 
hadden. Als meisje trok ze zich het leed van de arme en 
ziekemensen aan.                                                                                                                                      
In 1851 stichtte ze met goedvinden van de bisschop de 
Congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus 
Christus en in 1870 kreeg deze de pauselijke 
goedkeuring. Naar Maria’s voorbeeld wilden de zusters 
Christus dienen in alle medemensen die in nood 
verkeerden. De Congregatie groeide zeer snel en had in 
die tijd al zusters in Duitsland, Nederland, Amerika, 
Engeland en Bohemen. In 1970 waren er rond 2000 
zusters. Katharina was haar tijd ver vooruit en keek 
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vanaf het begin met moed en vertrouwen de toekomst  
in. Op het moment dragen de zusters haar visie en 
spiritualiteit in 9 landen uit.   
 
Na haar Heiligverklaring kan Katharina Kasper in de 
hele wereldkerk vereerd worden. 
Wij danken God voor deze grote uitverkiezing en 
genade. Vanuit alle provincies en regio ’s treffen de 
zusters zich in Rome en in elk land zal deze gebeurtenis 
groots gevierd worden. 
 
Daar zullen we dan ook in de volgende Schakel op 
terugkomen. 
Maar voordat we aan de maand oktober zijn, hebben we 
het eerst nog heel druk met ons provinciaal kapittel dat 
in augustus plaats zal vinden. Daarvoor rekenen wij op 
jullie gebed. 
Nu veel leesplezier. 
 
Zr. Hermana 

 
 

 
 

 

Iedere dag brengt ons gelegenheid om ons te 
heiligen ( Katharina Kasper) 
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Dear sisters, associates, friends and acquaintances
 
Later than usual this news link ‘’ 
DeSchakel’’comes to you,There are 
different reasons for this. The most 
important is the holiday of Zr.Jophy in 
India. But that must be possible 
 
This Link comes out in the preparatory 
period of the Canonization of our 
Foundress. As most people already know, this 
will be October 14th. We received this message with 
great joy. But who was Katharina actually? 
 
Katharina Kasper was born in Dernbach on May 26, 
1820. Her parents were simple farmers people
countryside. As a child she already had a great 
veneration for Mary. That is why she often went with 
other children to the Heilborn the chapel in the 
neighborhood to pray together. At school she shared her 
sandwiches with children who had nothing. As a girl, she 
attracted the suffering of the poor and sick people. In
1851, with the approval of the bishop, she founded the 
Congregation of the Poor Handmaids of Jesus Christ, 
and in 1870 it received papal approval. According to 
Mary's example, the sisters wanted to serve Christ in all 
those who were in need. The Congregation grew very 
quickly and at that time already had sisters in Germany, 
the Netherlands, America, England and Bohemia. In 
1970 there were sisters around 2000. Katharina was far 
ahead of her time, looking from the beginning with 
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courage and confidence into the future. The sisters 
express their vision and spirituality at the moment in 9 
countries. 
After her canonization Katharina Kasper can be 
worshiped in the whole world church. 
We thank God for this great election and grace. Sisters 
from all provinces and regions meet in Rome and each 
country will celebrate this event in their own way.  
 
After this, we will return to this in the next Switch. 
But before we come into October, we are still very busy 
with our provincial chapter that will take place in August. 
We count on your prayer for that. 
For now a lot of reading pleasure.  
 

Sr.Hermana 

 

 

 

 

Every Day offers ample opportunity to 
sanctify ourselves ( Katharina Kasper) 
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Spiritualiteit is: Zie ik maak alles nieuw. 

Hetgeen iedere religieuze raakt is de 
beleving van kloosterleven in een   
gemeenschap of communiteit;De beleving 
van werk en spiritualiteit.                                   
Werk kan perfect gedaan worden Dit is 
eeuwen lang verricht in alle kloosters, 

abdijen, stichtingen en tehuizen.                                                                                            
Er werd veel werk verzet, deskundig geleid, groots 
opgezet met imposante gebouwen.                                                                                              
De constituties, een boekwerk vol, werden nageleefd. 
Ook de voorschriften werden strikt nagekomen. Een 
organisatie zonder statuten is immers gedoemd tot 
sterven. 
De spiritualiteit echter is de grondslag, het fundament, in 
het verleden alsook in het heden. De spiritualiteit 
bestaat uit het samensmelten van geest én werk in de  
verlener zelf.                                                                                                                
Is werk het voornaamste dan vereist dit een goede 
structuur.                                                                  
Is spiritualiteit hoofdzaak, dan vraagt dit een 
samengaan, een verstrengeling van wil, gevoel en 
verstand van en in de persoon die zich ter beschikking 
stelt. Spiritualiteit is  de grondslag, die haar oorsprong 
vindt in de Geest, die haar leidt en kracht geeft.                                                                                                                        
Deze Geest stelt zich ter beschikking in alle 
omstandigheden. Het is een houding, een eenheid, een 
overgave van dat, wat van de persoon verwacht of 
gevraagd wordt.    
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Het is een wisselwerking tussen Gods Geest en haar 
geest, - haar roeping,-  die haar tot reële besluiten 
aanzet. Het is een liefdevolle verhouding tussen haar 
Schepper en de mens in zijn diepste wezen als 
schepsel.                                                                                                             
Zo ontstaat uit deze liefdevolle verhouding echte 
dienstbaarheid. Deze houding berust op realiteit, op 
werkelijkheid.                                                                                                                             
Zijn wij in onze geest echte Arme Dienstmaagden van 
Jezus Christus?                                                              
Is onze dienstbaarheid alleen werkzaamheid, of zijn 
onze werken bezield met en door de Geest? 
De Spiritualiteit?                                                                                                           
Is het overdenken van deze vraag nog de moeite 
waard? Zijn onze werkzaamheden hoofdzaak en is de 
geest bijzaak, of komen en berusten onze activiteiten 
vanuit het diepste diep  in onze verhouding en relatie 
met de Geest in ieder van ons?                           
Deze Geest geeft ons kracht, moed en inzicht om echte 
Arme Dienstmaagden van Jezus Christus te zijn. Het is 
de moeite waard om deze vraag te overdenken.                              
Het is de Geest die open staat voor samenwerking om 
een toekomst voor ons religieus leven te garanderen.                                                                         
Dan doen we onze naam alle eer aan en zijn we echte 
religieuzen.                                                              
 
Zr. Ignatia     
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Spirituality :  See I make everything new. 
 
What strikes every religious is the 
perception of monastic life in a community 
or Abby ; The experience of work and 
spirituality.  
Work can be done perfectly. This has 

been done for centuries in all monasteries, abbeys, 
foundations and homes.  
A lot of work was done, expertly guided, big set up with 
imposing buildings.  
The constitutions, a book full, were observed. The 
regulations were also strictly complied with. After all, an 
organization without statutes is doomed to die. 
However, spirituality is the foundation, in the past as 
well as in the present. Spirituality consists of merging 
spirit and work in the provider himself.  
If work is the most important then this requires a good 
structure.  
If spirituality is essential, this requires a merging, an 
entanglement of will, feeling and understanding of and in 
the person who makes himself available. Spirituality is 
the foundation, which originates in the Spirit, which 
leads and strengthens it.  
This Spirit is available in all circumstances. It is an 
attitude, a unity, a surrender of that which is expected or 
asked of the person. 
It is an interaction between God's Spirit and her spirit, -  
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her vocation, - that makes her realize real decisions.  
It is a loving relationship between her Creator and the 
human in his deepest being as a creature.  
This is how true service comes from this loving 
relationship. This attitude is based on reality.  
Are we in our spirit real poor Handmaids of Jesus 
Christ?  
Is our service only activity, or are our works inspired by 
the Spirit? The Spirituality? 
Is it worth considering this question? Are our activities 
essential and is the spirit a side issue, or do our 
activities come from the deepest depths of our 
relationship with the Spirit in all of us?  
This Spirit gives us strength, courage and insight to be 
real Poor Servants of Jesus Christ. It is worth 
considering this question.  
It is the Spirit that is open for cooperation to guarantee a 
future for our religious life. Then we honour our name 
and we are true religious.  
 
Sr. Ignatia 

 

De  goede God wil ons hart alleen bezitten 
en er voortdurend in wonen 

(Katharina Kasper) 
Our loving God wants to possess our hearts 

solely and live in us permanently 
(Katherine Kasper) 
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40 jaar Zaligverklaring van Katharina Kasper 
 
De dag begon met een plechtige Eucharistieviering, 
voorgegaan door Pater Hoedemakers. Hij had een 
prachtige preek over Katharina Kaspers luisteren naar 
de stem van de Geest die in haar sprak. Zr. Ignatia en 
Zr. Maria hadden Zr. Arnolda opgehaald, zodat all
zusters erbij aanwezig waren. Het middageten zou in 
een  5 sterren hotel niet beter geweest zijn. Voor het 
koffiedrinken van half drie waren de geassocieerden ook 
uitgenodigd. Daarna hebben we samen de film bekeken 
van de zaligverklaring van 16 april 1978 in de Sint Pieter 
te Rome. Het was voor iedereen  een mooie herinnering 
of een voorbereiding op het feest van de Heiligverklaring 
die voor de deur staat. Na nog even nagepraat te 
hebben ging iedereen voldaan naar huis. Dankzij ons 
personeel die alles keurig verzorgde, hadden ook wij, 
zusters, een echte feestdag. 
Hartelijke dank aan allen. 
 
Zr.Marcella 
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Herinnering    
 
Het was Palmzondag -  ik stond om half tien 
met meerdere mensen op ons kerkplein. We kwamen 
daar samen voor de palmwijding. Het was er verre van 
stil.                                                                                                       
 
Tegenover ons in de 
straat stelden zichintussen de communicantjes op,ieder 
met  
een zelfgemaakte palmpaasstok. Zij wachtten daar op 
een teken om in processie ons tegemoet te komen, 
gevolgd door hun familieleden.   
Op een gegeven moment kwam de stoet in 
beweging richting kerk om daar de palmwijding bij te 
wonen. Na die ceremonie liepen we allemaal de kerk in. 
De paasstokken werden tegen de communiebank gezet, 
waarna de kinderen onder begeleiding naar de 
crypte vertrokken voor een eigen activiteit.  
Toen ik daar op dat plein stond gingen mijn 
gedachten onwillekeurig terug naar de jaren zestig van 
de vorige eeuw. Onze katholieke kerk kenmerkte zich 
door haar eenheid.              
 
Er waren veel kerken en kloosters, veel priesters, paters 
en zusters. De kleuterscholen telden wel zes 
klassen met kinderen tussen vier en zes jaar. 
Een dergelijke school stond toentertijd naast 
onze Augustinuskerk. Van die school mocht ik 
hoofdleidsterzijn. (Tegenwoordige KBO gebouw.)       
 
Twee keer per jaar namen wij met alle kleuters deel 
aan de processies: op Drievuldigheidzondag 
en op Sacramentsdag. Het waren de dagen dat de  
 
    12 



 

 
kinderen wisten dat ze met Jezus door de straten naar  
de mensen mochten gaan. Ze wisten ook dat Jezus in 
dat mooie huisje woonde dat de Pastoorof de Kapelaan 
met zich mee droegen (de monstrans) onder de hemel.  
   
Het waren wél de twee dagen dat de kleuterleidsters 
zelf erg nerveus waren, want alles moest 
voorbereid worden en klaar zijn voor deze grote 
gebeurtenissen: bloemen plukken langs de Maas en in 
de tuintjes, jurkjes wassen en strijken, symbolen 
klaarmaken e.d.   
  
Al vroeg, om acht uur, verschenen de kinderen op 
school. De meisjes in een witte jurk. Zij die er 
geen hadden, kreeg er wel een van de zusters.  
Zij waren uitgedost als bruidsmeisje met een mandje vol 
bloemblaadjes, dat onderweg nog eens bijgevuld werd. 
Sommige meisjes liepen aan de hand bij een grote 
engelbewaarder, iemand van de lagere of de 
huishoudschool met prachtig grote vleugels.   
De jongens droegen hun zondagse pakje. 
Sommigen mochten page zijn zij gingen 
in een roodfluwelen pakje met een muts met veren en in 
hun hand hadden ze een speer.    
Elk kind droeg vol trots een symbool van geloof.  
In een processie moest je toen netjes achter elkaar 
lopen, een mooie rij maken en niet praten. Ja, dat was 
van tevoren op de speelplaats geoefend.  
De juffrouw van de klas of de zuster liep dan naast de 
rij. Het werd de kinderen niet gevraagd of ze mee wilden 
gaan. Het werd als een vanzelfsprekende school 
activiteit beschouwd.   
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De straten waren intussen prachtig versierd: 
bloembladeren en kleurrijke tapijten op de grond en 
beelden, bloemvazen, vlaggen en wimpels 
(geel/wit) langs de kant.   
 
Nostalgie? Och geef het maar een naam.  Elke tijd kent 
zijn stijl.  Met de processie mogen we mee trekken 
om van ons geloof te getuigen en om de zegen
vragen voor de vruchten van de aarde.  
Ook nog in deze tijd. 
 
Zr. Hermana 
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Verheug je altijd weer in de Heer, zeg ik blij(Fil. 4: 4) 
Terug naar de wortels, 
 
Dat was het thema van de cursus die ik in Dernbachheb 
mogen meemaken met een groep Indiase zusters.Ik 
betuig mijn oprechte dankbaarheid aan God voor de 
prachtige ervaringen die ik had in de geboorteplaats van 
onze Stichteres Maria Katharina. Zij is echt een moeder 
voor ons allemaal en voor de rest van de wereld. Ik heb 
Gods liefde ervaren door met medezusters en anderen 
samen te zijn, hand in handte lopen en teluisteren.                                                         
Veel plezier hadden we tijdens de recreatie en de tijd 
waarin we vrij waren.Mooie Eucharistievieringen en 
gebedsdiensten met een hele diepe inhoud, door de 
deelneemsters zelf samengesteld, mocht ik 
meemaken.De schoonheid van het licht verhelderde 
mijn hart, dat licht verwijderde de duisternis uit mijn hart. 
Ik voelde vreugde in mij. Het licht van Jezus kwam in 
mijn hart, 
dit licht dat ik zou willen delen met mijn medemensen.                                                                                   
Dat is wat onze Stichteres in haar leven deed.                                                                                              
Ook ik zag vreugde en lachende gezichten van onze 
zusters.Ik kon echte gemoedsrust ervaren als ik 
tegenover Moeder Maria in de kapel van deHeilborn zat.                                                                                                                
Ik ben dankbaar voor de kans die ik gekregen heb, om 
hiergeweldige mensen te leren kennen. 
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Ik weet dat onze relatie en de ervaring met onze 
zusters, de rijkdom van mijn leven zullen blijven 
vergroten. Ik hoop dat ik hier iets aan heb 
mogenbijdragen endat Ik erdoor groeien zal 
 
Zr. Vanitha 
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Het is allemaal zo gewoon 

 
Een aantal jaren geleden liepen we, Zr. 
Constantia en Zr. Ignatia door de gang 
van ons voormalig klooster, St. Josef’’ 
in de Geenstraat. We ontmoetten er Zr. 
Tarcisia, die net uit de was keuken 
kwam en Zr. Constantia zei, ‘’ Dank je 
wel voor de was’’ en we liepen door. 
Het is allemaal zo gewoon’’ zei ze 
zachtjes. Ik raakte onder de indruk van 
Zr. Constantia ’s woorden. 

 
Het is allemaal zo gewoon. Deze woorden hebben toen 
indruk op mij gemaakt en na meer dan 20 jaar 
resoneren zij nog steeds in mijn hart en hoofd. We 
moeten toegeven dat we inderdaad ook nu nog alles 
gewoon vinden. Niet alleen de dingen in ons dagelijks 
leven naar ook in de natuur, de schepping in Gods 
werken, in de samenleving en in ons kloosterleven 
vinden we alles gewoon. Zr. Constantia was zich bewust 
dat niet alles gewoon was. Er zijn inderdaad steeds 
weer opeenvolgende gebeurtenissen, waarbij men niet 
telkens stil blijft staan. Is het werkelijk zo gewoon dat 
iedere dag ons voedsel op tafel staat, dat ons huis 
gepoetst is, de was gedaan wordt en er vooral voor ons 
gezorgd wordt? 
 
Is het zo gewoon dat we licht en zonlicht hebben, de 
verwarming aan kunnen zetten en t.v. Inderdaad vinden 
we alles zo gewoon?Is het zo gewoon dat de zon elke 
dag op en onder gaat? Dat wij niet in de hitte van de 
dag moeten zwoegen om de kost te verdienen? 
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En is het zo gewoon dat God ons in leven houdt, ons 
geleid en liefheeft? 
 
Ons leven bestaat enkel en alleen uit mysteries en deze 
zijn allemaal wonderlijk. Het zijn allemaal wonderen, 
klein of groot. Het zijn dingen die ons overkomen en 
waaruit wij kracht kunnen putten om dankbaar te zijn. 
Het is zo gewoon kan ook overgaan in bewondering. 

Het kleine en het grote buiten ons 
en in ons,groeien uit tot iets 
wonderlijks. Niets in ons leven is 
gewoon. Dankbaarheid zijn we 
verschuldigd aan God, die ons het 
leven geef en behoedt. 
Dankbaarheid zijn we verschuldigd 
aan hen die ons leven verrijken en 
in stand houden. Dankbaar moeten 
en kunnen we zijn voor de kleine en 
grote wonderen van elke dag 

dichtbij en veraf. 
Danken we onze Schepper genoeg voor al zijn 
weldaden? En danken wij al onze medemensen die 
zoveel goeds voor ons doen?Het is niet allemaal zo 
gewoon,’’ zo vanzelfsprekend.26 augustus, de spreuk 
van onze Heilige Maria Katharina Kasper luidt: 
 
“Ja, laten wij de Heer dankbaar zijn voor alle natuurlijke 
en bovennatuurlijke genaden en weldaden en laat ons 
door heel ons leven, werken en gedrag tonen dat wij,                                 
hetgeen wij geworden zijn, te danken hebben aan de 
genade Gods.” 
 
Zr. Ignatia 
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Heilige Katharina Kasper 
 
Looft Uwen God  
Alle tongen in talen 
’t Ene geslacht zal aan het ander 
verhalen dat Katharina nu onze 
Heilige is. 
 
Jubilate Deo 
 
Danken en loven wij God, Hij die de 
wereld schiep, 
die planten en bloemen liet opbloeien  
de vissen en het vee ons ter beschikking stelde en        
de MENS als kroon op zijn werk maakten. 
Hij gaf het leven aan een jong meisje dat de naam                                                                            
Katharina Kasper kreeg. 
Geboren in het Westerwoud op 26 mei 1820 in een 
sober huisje, met eenvoudige ouders. 
Dit meisje kreeg de gaven mee van ‘’n goed verstand en 
een vrije wil. 
Toen zij opgroeide werd haar leven van binnenuit 
beheerst en gestuurd door de Geest, een stem die zij 
aandachtig volgde. 
Steeds luisterde zij in volle overgave en in de stilte                                                                    
hoorde zij die stem in het diepst van haar geweten.                                                      
Een stem die haar opdroeg –                                                                                                          
er te zijn, voor elke medemens, zieken, 
hulpbehoevenden enz. 
Die stem die haar aanspoorde; Jezus Christus na te 
volgen en in zijn voetsporen te treden.                                                                                      
Aandachtig luisterde zij en stelde zich beschikbaa
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Zij zag de noden van haar tijd. Bij het groter en ouder 
worden zag Katharina dat er meer hulp nodig was voor 
armen, zieken en bejaarden.                                                                                    
 
Zij werd het voorbeeld en wekte jonge mensen op om 
haar na te volgen. 
Haar intuïtie om nederig en eenvoudig te zijn wekte 
eveneens navolging. Zij wenste zelfs onbekend te zijn 
en voor nietsgeacht te worden.                                                                           
Om er te zijn, ‘”voor   honderden ja duizenden ‘’ 
navolgsters. 
Ook nu nog zijn er mensen die willen luisteren naar de 
stem in hun diepste wezen. Ook zij willen er zijn voor de 
meest noodlijdenden in deze wereld.’’  
Ook zij willen in eenvoud, onbekendheid en zonder 
hoogachting er zijn voor armen, zieken, vluchtelingen, 
enz.                                                                                                                         
Wij danken Katharina voor haar doorleefde opdracht. 
Mogen velen geraakt worden door haar voorbeeld en 
luisteren naar de Stem in het diepste diep van hun hart.                                      
Wij danken en loven God die deze eenvoudige vrouw 
aan ons gegeven heeft als de Stichteres van de 
Congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus 
Christus en thans de Heilige Katharina Kasper is. 
 
Jubilate Deo  
 
Zr. Ignatia 
 
Laten  wij de goede God toch met grote ijver 
dienen ( Katharina Kasper) 
Let us serve the loving God with great zeal 
    ( Katherine Kasper) 
     

21 



 

Wist U dat op ……  
 
- 01 januari na een moeilijk ziekbed de man van 

Paula van Buggenum gestorven is. Moge Hij leven 
in vrede. Het jaar is voor deze familie niet goed 
begonnen. Paula is een trouw lid van onze groep 
geassocieerden. 

 
- 06januari ook Zr. Jophy bericht kreeg dat haar 

zwager in India overleden is. Moge hij nu de rust 
vinden bij de Heer en zijn vrouw, die al heel vroeg 
van hem is heengegaan. 

 
- 09 januari Zr. Apollonia onverwachts bezoek van 

haar broer Theo en Els gekregen heeft. Zij had haar 
zus die in een verzorgingshuis woont, al heel lang 
niet meer gezien. 

 
- 09januari het bestuur van de Stichting Katharina 

Kaspervan de eerste Raad van Toezicht afscheid 
genomen heeft, met een etentje in Gangelt.  

 
- 11 januari Stichting Katharina Kasper enkele 

personen had overgenomen van de zorggroep van 
Maatmangroep, zij kwamen vandaag kennismaken. 
 

- 14-20 januari het provinciaal bestuur voor de 
planningsdagen dagen naar Dernbach zijn geweest. 
Josë en Finy waren weer bereid om bij ons te 
komen slapen, ter geruststelling van allen. 
 

- 02 februari bij de zusters Karmelietessen in Sittard 
een religieuze dag is gehouden, Zr. Hermana en Zr. 
Jophy waren daarbij aanwezig. 
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- 04 februari in de St. Augustinus kerk de jaarlijkse 
Carnavalsmis van de Kraonkelaere heeft plaats 
gevonden, opgeluisterd door het kerkkoor St. Cecilia 
en de harmonie St. Augustinus. Op zulke dagen 
komen er tenminste meer mensen in de kerk. 

 
- 06 maartwij het bericht ontvingen vanuit Rome dat 

onze Stichteres Katharina Kasper heiligverklaard zal 
worden. 

 
- 08 maart de geassocieerden hun bijeenkomst 

zouden hebben gehad, maar dat deze door de vele 
ziekmeldingen niet is doorgegaan. 

 

- 20maart Zr Gonzalo, Zr. Barbara en alle zusters bij 
elkaar zijn geweest ter voorbereiding van het 
Provinciaal Kapittel. Pater Denneman de 
gespreksleider was ook hierbij aanwezig. 

 

- 23maart de moeder van Ivo slenter, de directeur van 
de stichting Katharina Kasper vrij plotseling 
overleden is. Wij wensen Ivo en zijn familie veel 
kracht en sterkte toe. 

 
- 03 april ontdekt werd dat het bronzen kruis,dat wij in 

2005, op hetSt.Augustinus- kerkhof hadden laten 
plaatsen, gestolen  is. 

 
- 11 april Zr. Mechtild met de zonnebloem een 

bloesemtocht heeft gemaakt. 
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- 16april voor de 40ste keer de Zaligverklaring van 
Katharina Kasper gevierd is.  

 

- 19 aprilde groep van jeugd en kind van Stichting 
Katharina Kasper bij ons was om kennis te maken. 
Als slot hebben we de film laten zien: “Vandaag 
begint de toekomst. “ 

 

- 20aprilenkele zusters naar de receptie van de 100ste 
verjaardag van Mevr. v. Heur zijn geweest. 

 

- 24april Zr. Jophy en Zr Maria naar de vergadering 
van de kleine congregaties in Tilburg zijn geweest, 
omdat Zr. Hermana verhinderd was. 

 
- 11mei Zr. Jophy met enkele mensen van de Tamil 

Gemeenschap naar Banneux zijn vertrokken om 
daar de bedevaart van de volgende dag voor te 
bereiden. 

 
- 12 mei Zr. Hermana en Zr. Marcella met het 

personeel naar het Moederdag- concert in de 
Hanenhof van VoicesVocales zijn geweest.  

 

- 19mei bericht van Rome binnengekomen is, dat de 
Heiligverklaring van Maria Katharina Kasper op 14 
oktober zal zijn. Met haar worden nog 5 andere 
personen Heiligverklaard, o.a. Paus Paulus VI die 
haar 40 jaar geleden heeft zalig gesproken.  
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- 20 mei een informatieavond gegeven is over de 
renovatie van de basisschool in de Marisstraat. 
Deze wordt gerenoveerd voor 22 
zorgappartementen, waar in de toekomst door 
Moveo, Stichting Wonen plus en Stichting Katharina 
Kasper-menslievende zorg, hulp geboden wordt.  
Zr. Hermana en Zr. Marcella waren daarbij 
aanwezig. 

 

- 22mei Zr. Vanitha naar Dernbach is gebracht om 
deel te kunnen nemen aan eenvernieuwingscursus: 
“Terug naar de wortels,” met nog 20 zusters uit 
India. 

 

- 26 mei Zr. Hermana met kapelaan C. Martinez 
meegereden is naar Roermond, om de 
Priesterwijding van Slaven Brajkovic mee te vieren. 

 

- 05 juni ’s middags, 20 zusters uit India en 5 zusters 
uit het Generale bestuur ons bezocht hebben. Wij 
zijn natuurlijk met hen naar het AloysiaLöwenfels 
monument, het kerkhof, en de kerk geweest. Het 
was een goede fijne middag. 

 
- 07 juni de geassocieerden hier waren voor hun 

bezinningsdag. Zr. Hermana was naar Den Bosch 
en Zr. Jophy op vakantie.Zr. Ignatia was zo goed 
deze dag over te nemen.   

 
- 13 juni een zonnedag, door de zonnebloem 

georganiseerd was. Voor Zr. Mechtild was dit een 
echte mooie dag. 
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- 19 juni Zr. Vanitha teruggekomen is van Dernbach, 
waar ze een fijne vernieuwingscursus heeft 
meegemaakt. 

 

- 29 juni Zr. Jophy teruggekomen is van vakantie, 
familiebezoek en retraite uit India. 

 

- 14 juli Zr. Apollonia een leuke verjaardag in de 
Dormig heeft gevierd met haar zus Els. Zr. Apollonia 
vond Els “knap” geworden. 

 

- 16 juli Janneke Doe van de KNR een 
voorbereidingsmiddag voor het kapittel met alle 
zusters gehouden heeft.  
 

- 19 juliZr.Jophy en Zr.Maria voor een paar dagen 
naar Dernbach zijn vertrokken. Zij kwamen samen 
met Indiase zusters die in Duitsland verblijven.   
Enkele zusters vierden hun klooster jubileum. 

 

- 20 juli weer eens de barbecue middag van de 
KBO.gehouden werd.                                                                
Hieraan hebben alle thuis verblijvende zusters 
kunnen deelnemen. 

 

- 24juli Tiny Meuwissen, een van onze geassocieerde 
leden overleden is. Wij gedenken Tiny in ons gebed! 
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Beste allemaal, 
 
Nu deze Schakel in het midden van de 
vakantie uitkomt, wensen wij iedereen hele 
fijne en rustige dagentoe ! 
 
 
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!!!!!!!!!!!!! 
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geef nooit op 

soms denk je ik ben het leven beu 

soms denk je waarom ik altijd 

soms denk je heeft het nog zin 

soms denk je is dit echt 

 

stop met denken  

kijk naar de werkelijkheid 

dit kan je doen met zekerheid 

het leven zal niet eindigen 

 

je vrienden blijven er altijd  

laten vallen doen ze je nooit 

niet in goede of slechte tijden 

ze redden je leven 

 

geef nooit op 

ga met hen naar de top 

geniet van je leven 

geef nooit op 

 

neem de kansen die je krijgt 

blijf gewoon jezelf en verander niet 

zo leef je het beste 

geef nooit op.  

Uit Vriendschapsgedichten 
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