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Beste Zusters, geassocieerden, vrienden en bekenden  

Met Kerstmis 2019 en begin januari 2020 hadden wij zoals altijd 
veel verwachtingen van het nieuwe jaar. Wat zal het ons 
brengen? Op menige Kerstkaart stond dan ook de gebruikelijke 
wens: Een Zalig Kerstfeest en een gezegend, gezond en 
voorspoedig Nieuwjaar. Met open verwachtingen werd het jaar 
ontvangen. Nu hebt U de Schakel van de eerste helft van 2020 
in handen. Hoe gezegend, gezond en voorspoedig waren deze 
eerste maanden?  

Dit blaadje is bijna geheel gevuld met artikeltjes, over de Corona 
ziekte, wiens virus onze hele aarde bezocht. Over de hele wereld 
werden mensen ziek en velen zijn er zelfs overledenen. Veel 
angst en bezorgdheid heeft het met zich meegebracht. Heel veel 
maatregelen zijn er door de regering genomen. Om zo gezond 
mogelijk te blijven hebben we die maatregelen opgevolgd. We 
hebben de situatie geaccepteerd. We hebben onszelf vaak 
voorgezegd: “Ik hoop dat het tijdelijk is en dat er weer vlug een 
einde aan komt.” In deze periode zijn we nu terecht gekomen. 
De regels zijn al ver versoepeld en veel activiteiten zijn weer 
gedeeltelijk toegestaan. We zitten minder in de angst en kiezen 
voor meer liefde.                                                                         

Zr.Hermana 

Dear sisters, associates, friends and acquaintances, 

At Christmas 2019 and early January as always, we had many 
expectations for the New Year. What will it bring us?  Many 
Christmas cards therefore had the usual wish: A merry Christmas 
and a blessed, healthy and prosperous New Year. This year was 
received with open anticipation. Now you have the Schakel of the 
first half of 2020 in your hands. How blessed, healthy, and 
prosperous were these early months? 

This issue is almost completely filled with articles about the 
dreaded Corona disease, and this virus visited our entire earth.  
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People all over the world got sick and many of them are even 
deceased. It brought with it a lot of fear and concern. Many 
measures have been taken by the government. In order to 
remain as healthy as possible, we have followed up these 
measures as closely as possible. We accepted the situation. We 
have often told to ourselves “I hope it is temporary and it will 
come to an end soon.” We have now ended up in this period. The 
rules have been relaxed and many activities are partially allowed 
again. We are less afraid and choose more love. 

Zr.Hermana 

Onze wereld is ziek 
 
Niet allen vanwege de coronaziekte, maar ook de beschaving is 
ziek. De wereld zal niet meer hetzelfde zijn als voorheen. Het 
normale zal niet snel terugkeren. De eerste zorg in deze crisis 
gaat uit naar materiële benodigdheden om te overleven. Maar de 
mens leeft niet van brood alleen. Welke uitdaging brengt deze 
situatie mee voor het christendom, de kerk en voor de 
THEOLOGIE? 
Volgens paus Franciscus zou de kerk een veldhospitaal moeten 
zijn; de kerk mag niet geïsoleerd blijven maar moet buiten zijn 
grenzen treden. Ze zou hulp moeten bieden aan mensen die 
fysiek, sociaal en spiritueel getroffen zijn. De kerk als 
veldhospitaal moet natuurlijk gezondheidszorg, sociale en 
liefdadige zorg bieden. 
De kerk moet ook de tekenen des tijds kennen en een 
herstellende rol vervullen tegen angst, haat, nationalisme en het 
verwerken van trauma’s door middel van vergeving. Dit jaar 
waren er tijdens de vastentijd in zowel honderdduizenden kerken 
als in synagogen en moskeeën geen diensten. Deze lege en 
gesloten kerken zijn een teken en uitdaging van God. De taal van 
God begrijpen vraagt om de onderscheiding der geesten. 
 
Als religieuze zie ik God als de bron van kracht, die zichtbaar 
wordt in mensen die solidariteit en opofferingsgezindheid tonen. 
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Zijn de lege en gesloten kerken niet een soort waarschuwend 
visioen van wat ons in de toekomst te wachten staat? Is dit hoe 
het er over enkele jaren in een groot deel van onze wereld uit 
zou kunnen zien? Zijn we niet al genoeg gewaarschuwd door 
slopen en sluiten? Wij moeten ons voorbereiden en realiseren 
dat er opnieuw een hoofdstuk in de geschiedenis van het 
christendom aan het komen is en het tijd is ons voor te bereiden 
op een nieuw christendom. Lege kerkgebouwen zijn een 
symbool voor de leegte in de kerken. De kerk moet een serieuze 
poging wagen om de wereld een compleet ander gezicht van het 
christendom te laten zien, anders zal leegte de toekomst van de 
kerk zijn. Wij moeten veranderen van een statisch christen zijn in 
een DYNAMISCH-christen worden. Gelovigen moeten een 
radicale verandering ondergaan. Zorgen dat de gelovigen in 
toenemende mate een persoonlijke relatie met God zoeken. 
CONTEMPLATIE is een nieuwe weg naar hervorming. Wij 
moeten een kans zien om tot stilstand te komen en een 
diepgaande reflectie voor God en met God te houden. Niet 
teruggaan naar het oude, naar een wereld die niet meer bestaat 
of dat we ons vertrouwen stellen op hervormingen in de structuur 
van de kerk. Het betekent: een wending naar het hart van het 
EVANGELIE, DE DIEPTE IN. We moeten de waarheid van Jezus 
woorden testen “Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben 
ik hun midden”. 
 
Christelijke gemeenschappen, congregaties en parochies zijn 
gemeenschappen van leerlingen en leraren, een school van 
wijsheid, waarbinnen de waarheid wordt gezocht via gesprekken 
en diepgaande contemplatie. Zij zouden via spiritualiteit en 
dialoog een genezende kracht kunnen zijn in deze zieke wereld. 
We lezen de passages uit het evangelie met Pasen over het lege 
graf. De kerken zijn dit jaar leeg. De lege tombe laat ons niet de 
stem van boven negeren; Hij is niet hier. Hij is opgestaan.  Hij is 
voor jullie uitgegaan naar Galilea. Waar is het hedendaagse 
Galilea? Waar kunnen we de levende Christus ontmoeten? 
De bevrijdingstheologie leerde ons om Christus te zoeken tussen 
en aan de rand van de samenleving. We moeten Hem ook 
zoeken tussen de mensen aan de rand van de kerk. En daarvoor 
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moeten we om te beginnen veel LOSALTEN. We moeten onze 
oude voorstellingen van Christus laten varen. Zoals we in de 
Evangeliën lezen, herkenden zelfs zijn naasten en dierbaren 
Hem niet. 
We kunnen vragen of we eerst zijn wonden mogen aanraken. 
Waar anders zullen we hem tegenkomen dan juist in de wonden 
van de wereld en de wonden van de kerk, in de wonden van het 
lichaam dat hij op zich heeft genomen. Wij moeten ons op- 
bekering gerichte streven - loslaten. Wij moeten niet proberen 
om zoekers zo snel mogelijk te bekeren en hen in de 
institutionele en mentale mal van onze kerk te persen. Jezus 
leidde de verloren schapen van het huis Israël niet terug naar de 
Joodse religie van de tijd. Hij wist dat nieuwe wijn in nieuwe 
wijnzakken gegoten dient te worden. 
 
Ons begrip van de kerk van Joden en heidenen maakten de 
vernietiging mee van de tempel waarin Jezus had gebeden en 
zijn leerlingen onderwezen, De Joden vonden daarop een 
moedig en creatief antwoord: het altaar van de verwoeste tempel 
vervingen ze door de tafel van het Joodse gezin, het offergebruik 
vervingen ze door een persoonlijk en gemeenschappelijk gebed. 
De brand – en bloedoffers vervingen ze door de gedachten van 
hun hart, het gebed en de studie van de Schrift. 
 
De H. Augustinus ontwikkelde in zijn theologie niet het eeuwige 
gevecht tussen christenen en heidenen, maar als een gevecht 
tussen twee liefdes, de EIGENLIEFDE, die gesloten blijft en de 
LIEFDE DIE ZICH GEEFT en daardoor God vindt. Roept deze 
tijd niet om een nieuwe tijd? Het Is nu het juiste moment voor 
verandering om het diepere water op te zoeken voor een nieuwe 
identiteit als Arme Dienstmaagden van Jezus Christus. 
 
Laten we moedig en vasthoudend zoeken naar Christus. Laten 
we de levende niet onder de doden zoeken en niet in de war 
raken. We zullen Hem herkennen aan zijn wonden, aan Zijn stem 
wanneer Hij in ons spreekt, aan Zijn Geest die vrede brengt en 
angst verjaagt. 
Zr.Ignatia 
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Our world is sick  
 
Not only because of the corona disease, but also civilization is 
sick. The world will no longer be the same as before. The normal 
will not return soon. The primary concern in this crisis is material 
supplies for survival. But man does not live by bread alone. What 
challenge does this situation apply for Christianity, the church, 
and THEOLOGY?  
 
According to Pope Francis, the church should be a field of 
hospital; the church must not remain isolated but must go beyond 
its limits. She should help people who are physically, socially and 
spiritually affected. The church as a field of hospital must of 
course provide health care, social and charitable care. The 
church also needs to know the signs of the times and a 
restorative role against fear, hatred, nationalism and dealing with 
trauma through forgiveness. This year, during Lent, there were 
no services in hundreds of thousands of churches as well as in 
Synagogues and mosques. These empty and closed churches 
are sign and challenge from God. Understanding the language of 
God requires the discernment of the spirits.  
 
As a religious I see God as the source of strength, which 
becomes visible in people who show solidarity and sacrifice. Are 
not the empty and closed churches some kind of waring vision of 
what lies ahead for us in the future? Is this what it would look like 
in much of our world in a few years? Have we not been warned 
enough by walking and closing? We must prepare and realize 
that another chapter in the history of Christianity is coming and it 
is time to prepare for a new Christianity. Empty church buildings 
are a symbol of the emptiness in the churches. The Church must 
make a serious effort to show the world a completely different 
face of Christianity, otherwise emptiness will be the future of the 
Church. We must change from being a static Christian to 
becoming a DYNAMIC Christian. Believers must undergo a 
radical change. Increase the faithful's quest for a personal 
relationship with God. CONTEMPLATION is a new way to 
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reform. We must see an opportunity to stop and hold a deep 
reflection for God and with God. Not going back to the old, to a 
world that no longer exists or to place our trust in reforms in the 
structure of the church. It means a It means a turn to the heart of 
the GOSPEL, INTO THE DEPTH. We must test the truth of 
Jesus' words “where two or three are together in my name, I am 
among them.”  
 
Christian communities, congregations, parishes are student and 
teacher communities, a school of wisdom, in which the truth is 
sought from conversations and profound contemplation. They 
could be a healing force of spirituality and dialogue in this sick 
world. We read the passages from the Gospel at Easter about 
the empty tomb. The churches are empty this year. The empty 
tomb does not let us ignore the voice from above; He's not 
here. He got up. He went out to Galilee for you. Where is the 
contemporary Galilee? Where can we meet the living Christ?  
  
Liberation theology taught us to search for Christ among the 
margins of society. We must also look for Him among the 
people at the edge of the church. And for that we need to 
LOSALTEN a lot. We must abandon our old ideas of Christ.  
As we read in the Gospels, even his neighbors and loved ones 
did not recognize Him.  
 We can ask if we can touch his wounds first. Where else will 
meet him except in the wounds of the world and the wounds of 
the church, in the wounds of the body he has taken upon 
himself. We must let go of our conversion efforts. We should not 
try to convert seekers as quickly as possible and squeeze them 
into the institutional and mental mold of our church. Jesus did 
not lead the lost sheep of the house of Israel back to the Jewish 
religion of the time. He knew that new wine should be poured 
into new wine bags      
  
Our understanding of the Church of Jews and Gentiles 
witnessed the destruction of the temple in which Jesus had 
prayed and taught his disciples, and the Jews found a 
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courageous and creative answer to this: they replaced the altar 
of the ruined temple with the table of the Jewish family , they 
replaced the use of sacrifice with a personal and communal 
prayer. They replaced the burnt and blood sacrifices with the 
thoughts of their hearts, the prayer and the study of the 
Scriptures.  
 St. Augustine developed in his theology not the eternal battle 
between Christian Gentiles but as a battle between two loves, 
the LOVE OF OWN, which remains closed and the LOVE THAT 
GIVES IT and thereby finds God. Doesn't this time call for a 
new one? Now is the right time for change to seek out the 
deeper waters for a new identity like Poor Handmaids of Jesus 
Christ.  
Let's search for Christ boldly and persistently. Let's not seek the 
living among the dead and get confused. We will recognize His 
wounds, His voice when He speaks in us, His Spirit that brings 
peace and drives away fear.  
Sr.Ignatia 

 
Ervaringen in Coronatijd 
 

Zr. Hermana                                                                                                                             

Corona heeft al maandenlang de wereld in haar greep. 
Niemand, al zouden ze het willen, zou het klaargekregen 
hebben. Geen president, geen koning en geen keizer. Dat 
kleine virusje heeft niets gevraagd, het is gewoon gekomen. 
Alle mensen hebben ermee te doen. De wereld is erdoor 
veranderd ze is niet meer zoals ze was, opeens gaat alles 
anders. Heel veel mag niet meer en heel veel kan niet meer. Er 
zijn veel wetten en verplichtingen op ons afgekomen. Iedereen 
kent ze en iedereen probeert er mee om te gaan. De een wordt 
angstig, de ander verward, weer een ander nerveus, geïsoleerd 
of vrij. 



 11

In het begin was het vreemd voor mij. We moesten gaan 
improviseren. De anderhalve meter afstand moest er komen. 
Zoveel mogelijk thuisblijven, geen bezoek ontvangen e.a. Dat 
laatste kostte me moeite. De deur die altijd zo gastvrij openstond 
bleef gesloten. Geen mensen bij de koffie. Geen vergaderingen 
of bijeenkomsten meer. De telefoon bleef over. Geen H. mis en 
geen communie meer in de kerk, maar ook niet in de huiskapel. 
Via Mijnheer Pastoor en het parochieteam kregen we die nu 
gelukkig op “You Tube”.  Het gebed kon niemand verbieden, daar 
konden we méér tijd en aandacht aan besteden.                                                                                
In het begin voelde ik me prettig en relaxed. Ik hield tijd over voor 
leuke dingen, waar ik al lang niet meer aan toegekomen was. 
Muziek luisteren, lezen, opruimen, een keer vaker naar de kapel, 
of naar buiten. Ondertussen ben ik dat wel weer moe en verlang 
ik naar het gewone dagelijkse leven zoals het altijd is geweest. 
Maar zal het dat nog wel worden. Langzaam gaan we weer de 
goede kant uit, maar zoals het was zal het niet meer zijn.                                                                   
Ziet mijn/ons leven er straks anders uit?  Ga ik anders om met 
de schepping en de natuur? Leef ik bewuster? Is de liefde voor 
God, voor mijn medemens én de natuur gegroeid? Ik hoop het. 

Zr.Marcella 
Door de corona is het leven heel anders geworden, je mocht 
opeens niets meer. Anderhalve meter afstand houden van 
elkaar niet op bezoek gaan of ontvangen. De kerk is dicht, de 
pastoor en kapelaan doen een H. Mis in een lege kerk, die dan 
via de computer te volgen is, ook geen communie. Dan ervaar 
je pas wat vrijheid is, en dat niet alles zo vanzelfsprekend is. De 
beperkingen zijn een beetje ruimer geworden. Er waren nog 
veel goede mensen zoals het personeel, die ons goed 
geholpen hebben met alles. Dank je allemaal. Blijf omzien naar 
elkaar, en probeer vol te houden.  
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Zr.Apollonia                                                                                                                              
Sinds de coronatijd kon ik niet mee naar de kerk gaan, die tijd 
was niet mooi. Ik hoorde veel erover vertellen, ook las ik in de 
krant dat er veel mensen ziek waren en overleden zijn. Daarvoor 
heb ik extra veel gebeden. Nu gaat het een beetje beter met de 
zieken. Misschien mogen we ook weer bijna naar de kerk gaan.                                                             

Zr. Ursula                                                                                                                             

Hoe ervaar ik het coronavirus?                                                                                       
Toen ik hoorde van dit virus dacht ik, het is een soort griep. 
Verkoudheid, koorts, ellendig, uitzieken maar…. Al gauw 
kwamen vanuit China wel andere berichten binnen. Veel 
besmettingen, zieken, doden… Heel beangstigend. We kregen 
richtlijnen en verzoeken, houdt afstand, blijf thuis, wees 
voorzichtig!!!  Natuurlijk proberen we ons zoveel mogelijk aan te 
passen en elkaar zo veel mogelijk te steunen. We leven mee, 
met de zieken en de bedroefde families. Er valt ook zo veel 
weg. Gelukkig zijn er ook veel mooie momenten. De H. Mis op 
de TV. De contacten van uit onze Parochies via de computer en 
de belangstelling van zo velen. Op het ogenblijk is het nu rustig. 
Vragen we de Heer om de genade van GEDULD-
voorzichtigheid en gehoorzaamheid opdat de pandemie niet 
terugkeert.                       

Zr.Mechtild                                                                                                                              
Na het carnaval hadden we opeens de corona ziekte in ons 
land. Allerlei maatregelen werden er bekend gemaakt waar alle 
mensen zich aan te houden hadden. Handen dikwijls wassen, 
anderhalve meter afstand van elkaar, zoveel mogelijk 
binnenblijven, niet meer naar de kerk voor de H. Mis en nog 
veel meer. Eens kwamen mijn neven mij bezoeken, maar ze 
mochten niet binnenkomen. Zij moesten buiten blijven staan. 
Anderhalve meter van mijn kamerraam. Ik stond binnen aan het 
open venster. Zij hadden er wel begrip voor, want het was nu 
eenmaal zo. Maar leuk heb ik dat bezoek niet ervaren. Ik vond 
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het niet gastvrij. Nu ben ik blij dat het weer een beetje normaler 
begint te worden, maar ik hoor wel dat de anderhalve meter 
afstand en veel handen wassen blijft. Gelukkig dat ik kon blijven 
puzzelen, want dat is mijn hobby.   

Zr. Laurentia                                                                                                                

Dat er naast het vele leed ook goede vruchten uit deze periode 
mogen voortkomen.   

Zr.Vanitha                                                                                                                                                     
Het is een geweldige kans om te weten, te voelen en te ervaren 
dat veel zaken, waarvan de mensen denken dat die 
noodzakelijk zijn, eigenlijk nutteloos zijn. God is de bron van 
alles. Dit seizoen van Loc down heeft mij geleerd wat echt 
belangrijk is voor de mens. Honger naar voedsel, medicijnen en 
vooral naar het woord van God. Dus laten wij ons tot God 
wenden en hij zal ons de weg wijzen.      

Zr.Ignatia                                                                                                                             

De Coronavirus. Niemand heeft er ooit van gehoord. Deze 
ziekte werd door geen mens gehoord. Zo plotseling over heel 
de wereld verspreid, worden mensen op velerlei gebied misleid.  
Tienduizenden, zelfs houderduizenden stierven plots. 
Is dit een teken, een vingerwijzing Gods? 
De tien plagen van Israël brachten destijds, de Joden terug 
naar hun paradijs. Zou Jahwe ook ons nu willen leren, hoe wij 
ons tot hem moeten bekeren? Kerken, kloosters, seminaries 
dicht.  Het woord Gods niet juist verlicht.   
Gods liefde is de kern van Gods verhaal. Bekeert U zei God tot 
ons allemaal. Dan is er toekomst, vertrouw op Mij.   
Ik zal U redden uit de slavernij als U in stilte luistert naar Mij.  
De weg naar Galilea is nog vrij.  Daar kunt U mij vinden. 
 “Vertrouw op mij “ 
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Zr. Maria                                                                                                                              
Het kleinste Coronavirus kan dodelijke zijn. 
In de afgelopen paar maanden is het Coronavirus in een mum 
van tijd over de hele wereld gegaan en heeft het bijna alle 
landen getroffen en geschokt en angstig gemaakt. 
Het was heel triest om te horen dat duizenden mensen over de 
hele wereld stierven en dat er geen plaats is om hen te 
begraven en dat er ook geen afscheid van de dierbaren 
genomen kon worden. Zonder God zal er niets gebeuren. Hij 
weet wat het beste is voor Zijn volk. Genoeg tijd om mijn hart in 
stilte tot Hem te verheffen en de diepte in te gaan. Met geloof 
en hoop voor alle mensen te bidden, bijzonder voor de Corona 
patiënten. God is Almachtig, wij weten dat we niet alleen zijn, 
Hij waakt over ons en brengt de hele mensheid in Zijn 
beschermende handen en helpt ons om alleen Zijn wil te doen 

 

Imelda Crijns                                                                                                                           

Heel de wereld is in de greep van het coronavirus, 
Je kunt het een ramp noemen. 
Maar er zitten ook positieve kanten aan! 
Ik ervaar deze tijd als een tijd van bezinning. 
Een afdaling naar binnen, naar je aller diepste kern. 
Je staat direct in verbinding met God aan wie je je leven hebt 
toevertrouwd. Hij leert je wat belangrijk is in het leven en laat je 
dat beter leren kennen.  Een volle agenda is 
belachelijk!  Vluchtige ontmoetingen zijn niets waard! Er zijn 
belangrijker dingen in het leven, en dat is wat je in deze tijden 
van bezinning leert.  Ik ben heel dankbaar dat God me dat 
duidelijker heeft gemaakt! Hopelijk keert het tij en komt er een 
optimistischer wereld tevoorschijn door ieders inzet!  
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Zr.Jophy 

De pandemie van Corona virus Covid 19 

Wie dacht in het jaar 2020, we komen in contact met het 
coronavirus. Afgelopen zes maanden hoorden we meer over 
coronavirus en Lock down. Allereest na het zien van het dodental 
in deze wereld. Wat ik persoonlijk in mijn leven leerde in deze 
Lock down tijd is, dat ons menselijk leven niets anders is dan 
stof. Zoals de Psalmist zegt in psalm 103, 14-16. Hij kent ons, Hij 
weet waarvan wij zijn gemaakt, indachtig dat wij gevormd zijn uit 
stof. Als gras zijn de dagen van een mens, hij bloeit als een 
bloem op het veld; de wind waait en weg is de bloem en niemand 
weet waar ze heeft gestaan. In het boek Genesis 3,19 staat 
hetzelfde “’In het zweet van je aanschijn zul je werken voor je 
brood, tot je terugkeert naar de grond, waaruit je bent genomen: 
je bent stof, en tot stof keer je terug. De pandemie geeft een ware 
betekenis van het menselijk leven, dat   slechts stof is. Ik voelde, 
tijdens de pandemie dat er geen verschil is tussen arm en rijk, dit 
onzichtbare virus heeft iedereen over de hele wereld besmet. In 
elk hart was er angst, bezorgdheid voor de toekomst, 
eenzaamheid en rusteloosheid, toen de regering de regels over 
het coronavirus aankondigde. Het normale leven is niet meer en 
alle mensen zijn zo bang voor dit nieuwe virus. Welbekende 
mensen kunnen niet bij ons in de buurt staan om elkaar te 
begroeten. Zij namen 1.5 meter afstand, zelfs bang om de hand 
aan te raken. Wat hebben we op dit moment een vreemde 
omgeving en een vreemde wereld. 

Vanaf het moment dat de regering aankondigde dat iedereen 
thuis moest blijven, isoleer je jezelf en houd je sociale afstand, 
anderhalve meter om verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen. Mensen haastten zich naar winkels om alles te 
kopen wat ze nodig hadden voor hun dagelijkse leven. Ik ben er 
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niet zeker van wat deze pandemie zal brengen. Deze pandemie 
sluit elk aspect van het menselijk leven af, 
evenals onze dienst van God als een 
geloofsgemeenschap in de Kerk, maar via de 
livestream – diensten die via het bisdom en 
parochies werden verspreid, hielpen ze ons 
deel te nemen aan de Eucharistie en andere 
speciale diensten. Wij zijn zeer dankbaar voor 
deze inzet. In Johannes 4,23 zegt Jezus 
tegen de Samaritaanse vrouw: “Er komt een 
uur, ja het is er al, dat de ware aanbidders de 
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid.”  Dat zijn de 
aanbidders waar de Vader naar uitziet. Dit gebeurde dus tijdens 
deze Lock down voor alle families en ook voor alle religieuze 
gemeenschappen. Deze Lock down bracht de families bij elkaar. 
Sommige mensen konden hun familie niet onderhouden in 
verband met hun financiële situatie, dit veroorzaakte geweld in 
de families. 

Het was erg pijnlijk om op tv de begrafenis van duizenden na 
duizend te zien van verschillende landen en de pijn van hun 
dierbaren om als gezin hun laatste respect te betuigen. Heel veel 
mensen zijn hun ouders verloren in deze moeilijke tijd. Het is 
soms een ondenkbare situatie voor eigen kinderen geweest.  

In veel landen stonden mensen voor hun dagelijks voedsel met 
duizenden mensen in de rij om hun voedsel te halen. Het is heel 
pijnlijk om te zien hoe arme mensen lijden in hun dagelijks leven. 
Ik had meer tijd om te bidden voor de mensen die veel pijn 
hebben ondergaan tijdens deze Corona crisis, ook voor alle 
medische teams op de wereld. Heel speciaal voor de arme, 
hongerige en dakloze mensen. Van deze Lock down heb ik 
geleerd dat we niet zeker zijn van ons eigen leven en van de 
toekomst. Nu is er geen vrede meer in de wereld en ook niet in 
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de schepping. Laten wij bidden tot God van het universum die 
alle dingen in de hand houdt, waarvan wij afhankelijk zijn, van 
Zijn genade en bescherming. Laten wij vertrouwen op Jezus 
eigen woorden en wandelen in zijn voetstappen.  

“Vrede laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef ik jullie, een andere 
dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten 
verontrusten en de moed niet verliezen”. Johannes 14, 27   

Marion                                                                                                                                                                                        

Na de toespraak van premier Rutte op 11 maart j.l. waarin hij 
aangaf dat het grootste deel van de bevolking het coronavirus 
zou krijgen, kwam er een enorme angstgolf over me heen..... 
Ik ging die avond niet met een gerust hart slapen net zoals de 
meeste mensen denk ik. 
Het virus dat ons treft slaat grotendeels op de longen. 

Longen staan ( volgens de Chinese 
geneeskunde), voor “verdriet” en “loslaten”. 
Hebben wij mensen niet zóveel opgekropt de 
laatste decennia dat ‘t niet meer houdbaar 
was? Alleen maar omdat we geen tijd 
hadden om stil te staan bij alles wat we aan 
ellende creëerden in ons leven, omdat we 

door moesten en wilden, nog sneller nog meer…we putten 
onze aarde uit, vervuilden onze lucht en onze oceanen. 
Eigenlijk zijn we al heel lang in ademnood en hielden we op met 
stromen.... 
Volgens mij heeft het coronavirus ons mensen uitgenodigd om 
opnieuw te verbinden. Met jezelf, je eigen verdriet voelen, 
je hart luchten, bewust te ademen, je longen en je leven te 
zuiveren. En vandaar te verbinden met anderen, je hart te 
openen, je te uiten, liefde te laten stromen naar de medemens 
maar vooral ook los te laten wat niet belangrijk is. 
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En niet in de laatste plaats de natuur, onze planeet, zodat ook 
zij weer kan ademen, kan afkoelen en tot rust kan komen. 
Het virus zorgt niet alleen voor veel verdriet en onrust maar ook 
voor bezinning en rust. 
Ik hoop dat we binnen afzienbare tijd in rustiger vaarwater zitten 
als het virus onder controle is en dat we wat we hebben geleerd 
van deze onwerkelijke periode, in ons leven blijft . 
 

Yvon 

Corona, wat betekent het voor mij? 
Onze kinderen en kleinkinderen die in België wonen ineens niet 
mogen zien. Spontane reacties zoals een hand geven of een 
knuffel wat opeens niet meer kan. Op de stoep bij de bakker en 
de slager in de rij staan. Winkelkarretjes ontsmetten. 
Mensen die in een boog om je heen lopen bij het wandelen. 
Geen verjaardagen of andere feesten. Niet meer spontaan op 
het terras gaan zitten voor een drankje en een hapje. 
Het was allemaal zo vanzelfsprekend. We zullen eraan moeten 
wennen. Gelukkig is het allemaal wat versoepeld, op het 
afstand houden na. Maar in het klooster 
gaat alles zijn gangetje. Er moeten 
boodschappen gedaan worden. Er 
moet gekookt, gewassen en gepoetst 
worden. De zusters moeten verzorgd 
worden. Hier gaat het normale leven 
voor ons (het personeel) gelukkig gewoon door. Alleen moeten 
we denken aan de 1,5 meter afstand, al is het niet altijd 
mogelijk. Tenminste één plek waar we niet steeds aan Corona 
herinnerd worden. 
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Truus Nelisse   

CORONATIJD - We leven al bijna drie 
maanden in een onwerkelijke tijd.  
Wereldwijd is alles ontregeld.  

Het begon in februari 2020 in China. Dat leek 
ver weg, dus maakten we ons nog niet zo’n zorgen. Op 8 maart 
2020 vierden Jo en ik nog ons 54 ½ jarig huwelijk met een 
heerlijke lunch in een restaurant. Direct erna ging ook hier alles 
op slot toen het coronavirus via Duitsland en de 
wintersportgebieden in Italië en Oostenrijk was binnengekomen.  

Het werd een “Intelligente Lock Down” zoals de regering het ging 
noemen. Ieder land regelde het op z’n eigen manier maar overal 
was veel of alles gesloten met vele consequenties. Daarna 
volgden ook de landen aan de andere kant van de oceanen zoals 
America, Australië en Canada. Toen had het zich verspreid over 
de hele wereld. Een dramatische situatie voor de gezondheid, de 
Horeca, de economie en de culturele sector. Velen voelden zich 
na de eerste schok opgesloten in eigen huis. Wonderbaarlijk hoe 
goed de mensen zich hielden aan de voorschriften van geen 
handen schudden, handen ontsmetten, 1,50 meter afstand 
houden en hoesten in de elleboog. De nog te bereiken 
middenstand waar levensmiddelen mochten worden gekocht 
moesten het hele bezoek regelen om aan de RIVN-regels te 
voldoen. Maar dat lukte.  

Velen werden getroffen door het virus, velen overleden en 
afscheid nemen kwam in de knel. Verpleeghuizen mochten niet 
meer worden bezocht en dus ook de dierbaren kregen geen 
vertrouwd bezoek. Vele kwetsbare mensen hebben corona niet 
overleefd. Zelfs in kloosters waren vele slachtoffers te betreuren. 
De gezondheidszorg leverde een topprestatie met de overvolle 
Ic’s met ernstig zieken. De reguliere zorg van vele specialisten 
werd ingezet voor de zorg aan corona patiënten. De horeca werd 
zwaar getroffen met de gehele sluiting en dus geen inkomsten 
meer.  
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Vele bedrijven lijden grote verliezen die met kostbare bijdragen 
van het Rijk nog zo lang als mogelijk boven water worden 
gehouden om het aantal ontslagen medewerkers zoveel mogelijk 
te beperken. Zeer bijzonder was de beslissing van de 
Bisschoppen dat ook de kerkdiensten t/m 1e Pinksterdag geen 
doorgang mochten vinden. Nooit eerder is dat voorgekomen. 
Voor vele kerkgangers een vreemd en treurig gebeuren. Wij 
hebben dat opgevangen door de H. Missen te volgen op zondag 
om 10.00 uur via TV NPO 2, omdat door de gezondheid 
gedwongen Jo geen activiteiten buitenshuis mocht en kon 
bezoeken.  

Wij hebben de Hoogfeest diensten van Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren gevolgd met prachtige H. Missen vanuit de Basiliek 
St. Servaas in Maastricht. Deze konden we volgen vanaf 1 mei 
toen de regionale zenders opnieuw werden geregeld (Ziggo 
Maastricht zender 40) en ze in Zuid-Limburg te bekijken zijn. De 
schrijn van St. Servaas staat in de kerk en werd vereerd met 
gebed en het mooie lied van St. Servaas. Zelfs op 
Hemelvaartsdag was er een mini processie naar de grote ruimte 
achter in de basiliek en daar was ook het beeld van Onze Lieve 
Vrouw Sterre der Zee naar toegebracht voor een korte 
gebedsdienst met het mooie lied van de Sterre der Zee. Deze 
service is nu stopgezet omdat vanaf 2e Pinksterdag weer 
diensten mogen worden gehouden in de kerken met een beperkt 
aantal mensen.  

Positief is dat alle maatregelen het aantal patiënten op de Ic’s, 
een zeer gunstig effect hebben en de huidige situatie weer 
enigszins onder controle is. Vanaf 1 juni zijn weer beperkte 
activiteiten mogelijk en krijgt het “gewone” leven weer een begin. 
Hopelijk hebben deze beslissingen geen nadelige gevolgen en 
worden de normale activiteiten weer mogelijk. Het positieve 
advies: Kijk niet naar alles wat op dit moment niet kan, maar aan 
de vele mooie dingen die WEL kunnen.  

Ik wens allen een gezonde en veilige toekomst.  
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Dogmatische constitutie “Lumen Gentium” over de Kerk 
 
De Kerk moet via haar eigen charismatische volmacht een 
andere kerkelijke realiteit in praktijk brengen, want de kerk moet 
gered worden, door het algemeen priesterschap van het volk van 
God. Christus, de Heer en Hogepriester uit de mensen genomen, 
heeft het nieuwe volk gemaakt tot een koninkrijk van priesters 
voor zijn God en Vader.   
Apok1,6 De gedoopten zijn door de zalving van de H. Geest tot 
een heilig priesterschap gewijd, om door alle werken geestelijke 
offers op te dragen en de wonderdaden te verkondigen van Hem, 
die hen uit de duisternis naar zijn wonderbaar licht heeft 
geroepen. Het algemeen priesterschap en het ambtelijk 
priesterschap zijn uiteraard naar rangorde voor elkaar 
verschillend. Doch ze zijn op elkaar aangewezen en het ene 
zowel als het andere heeft op zijn bijzondere wijze aan Christus 
Priesterschap deel. De ambtspriester vormt en bestuurt, door de 
gewijde macht waarover hij beschikt, het priesterlijk volk; in de 
persoon van Christus voltrekt hij het eucharistisch offer en in 
naam van geheel het volk draagt hij het op aan God. De 
gelovigen doen door hun koninklijk priesterschap actief mee in 
de aanbieding van de eucharistische offergave. Het gewijde en 
organisch uitgebouwde karakter van de priesterlijke 
gemeenschap komt door de sacramenten en de deugden tot 
weldadigheid.  
 
Dezelfde H. Geest geleidt het volk van God niet alleen door de 
sacramenten en bedieningen. Hij versiert het niet alleen met 
deugden, maar ieder Zijn gaven uitdelend zoals Hij het wil, 
(1Kor.12.11) verspreidt Hij onder de gelovigen van elke rang ook 
bijzondere genaden, die hen geschikt en bereid maken om 
allerlei werken en taken die voor de hernieuwing en de verdere 
uitbouw van de Kerk dienstig zijn, op zich te nemen, zoals er 
geschreven staat: “Aan ieder wordt de openbaring van de Geest 
meegedeeld tot welzijn van allen (1Kor.12.7) 
 
Deze Charismatische gaven kunnen wonderbaar zijn of ook 
eenvoudiger en breder verspreid. Aangezien zij voor de noden 
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van de kerk bijzonder doelmatig en nuttig zijn, moeten wij ze met 
dankbaarheid en vertroosting aanvaarden. 
 
De Congregatie voor de instituten van Godgewijd Leven bieden 
richtlijnen aan om de zorg van Paus Franciscus te verminderen, 
“Nieuwe wijn in nieuwe zakken” en de mogelijkheden die het 
“Volk Gods in zich dragen bieden vele charismatische 
volmachten om de kerk (en Congregatie) te redden. 
 
Nu is het de tijd om kerk en congregaties te redden: 
 

- Door hernieuwde spiritualiteit, studie en verdieping 
- Door durven los te laten, geen angst voor de toekomst 
- Door redding van de kerk als Gods Volk onderweg 
- Door leken hun plaats te geven in kerk en samenleving 
- Door huiskamervieringen (Emmaüsgangers, Laatste 

avondmaal) 
- Doelloze tradities los te laten. 

 
‘Nieuwe wijn in nieuwe zakken ‘Het oordeel over hun echtheid 
komt toe aan degenen die in de kerk leidinggeven en wier 
bijzondere taak het is om niet de Geest uit te doven maar alles 
te onderzoeken en het goede te behouden. (1Tess 5,12 en 19-21)  
Zr. Ignatia 

Dogmatic constitution “Lumen gentium” about Church  
  
The Church, through her own charismatic proxy, must practice 
a different ecclesiastical reality, for the Church must be saved 
through the general priesthood of the people of God. Christ, the 
Lord and High Priest taken from the people, has made the new 
people a kingdom of priests for his God and Father.  
Apok1,6 The baptized have been consecrated by the anointing 
of the Holy Spirit to a holy priesthood to offer spiritual sacrifices 
through all works and to proclaim the miracles of Him who 
called them from darkness to His wonderful light. The general 
priesthood and the official priesthood are of course different in 
order of order. But they depend on each other, and one as well 
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as the other has a special part in Christ Priesthood. The 
ministerial priest constitutes and administers, through the 
consecrated power at his disposal, the priestly people; in the 
person of Christ he performs the Eucharistic sacrifice and in the 
name of all the people dedicates it to God. The faithful actively 
participate in the offering of the Eucharistic offering through 
their royal priesthood. The sacred and organically developed 
character of the priestly community becomes active through the 
sacraments and virtues  
 
The same Holy Spirit guides the people of God not only through 
the sacraments and offices. He not only adorns it with virtues, 
but also distributes His gifts as He wills (1Cor.12.11) He also 
distributes among the believers of every rank special graces, 
which make them suitable and willing to perform all kinds of 
works and tasks for the renewal and to serve the further 
development of the Church, as it is written: “The revelation of 
the Spirit is communicated to everyone for the good of all 
(1Cor.12.7)  
 
These Charismatic gifts can be wonderful, or they may be 
simpler and more widespread. Since they are especially 
effective and helpful to the needs of the Church, we should 
accept them with gratitude and comfort.  
  
The Congregation for the Institutes of Consecrated Life offer 
guidelines to alleviate Pope Francis' concern, “New Wine in 
New Sacks” and the possibilities that the “People of God carry 
within” offer many charismatic powers to the Church (and 
Congregation). to rescue.  
 Now is the time to save church and congregations:  
- Through renewed spirituality, study, deepening  
- By daring to let go, no fear for the future  
- By salvation of church as God's People on the way  
- By giving lay people their place in church and society  
- By living room celebrations (Supper at Emmaus, Last Supper)  
- Let go of aimless traditions.  
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"New Wine in New Sacks" The judgment of their authenticity 
belongs to those who lead in the Church and whose special 
task is not to quench the Spirit but to examine everything and 
preserve the good. (1 Tess 5.12, 19-21)  
 Zr.Ignatia 

Corona Internationaal  

Elke maand krijgen wij via 
ons generaal bestuur de 
laatste updates over de 
corona stand van zaken in 
onze Congregatie. Ook de 
zusters uit andere landen 
zijn geconfronteerd met de 
Lock down. Ook daar 
bevinden de mensen zich 
in een crisis en hebben ze 
zich te houden aan anderhalve meter afstand en mondkapjes. 
De regio’s buiten Europa en Amerika hebben jonge zusters en 
een bloeiend apostolaatsleven. Verschillende zusters die in 
ziekenhuizen werken hebben direct contact met de patiënten. 
Zij lopen een groot risico. Wij waarderen hen zeer en 
bewonderen hun moed, want het valt niet mee om in die warme 
landen, bij dat hete klimaat met maskers en beschermende 
kleding te moeten werken. Wij danken God, dat er nog geen 
enkele zuster zelf het Coronavirus heeft opgelopen. Alle 
scholen zijn dicht en iedereen moet thuis aan zelfstudie doen. 
De maatregelen die er genomen zijn verschillen eigenlijk niet 
met de onze. Het aantal armen en daklozen is zeer groot. 
Overal maken de zusters maaltijden klaar. In alle regio’s 
worden veel levensmiddelenpakketten uitgedeeld. Door de 
Lock down kan er niet gewerkt worden, en geen werk betekent 
geen geld. Daardoor ontstaat ook veel ruzie in de gezinnen. Het 
aantal suïcidegevallen is sterk gegroeid.  

Zr. Jophy  
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Postzegel van H. Katharina Kasper (200 jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste dag brief voor een speciale postzegel voor de 
200ste verjaardag van Katharina Kasper 
Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van Katharina 
Kasper heeft het Federale Ministerie van Financiën een 
speciale postzegel uitgegeven. 
De programma-adviesraad van het federale ministerie van 
Financiën ontvangt jaarlijks ongeveer 500 motiefaanvragen, 
waaruit 52 motieven worden geselecteerd. Een daarvan was 
een tekening voor de 200ste verjaardag van Katharina Kasper, 
ontworpen door Jens Müller in Düsseldorf en heeft een waarde 
van 155 cent. 
De eerste editie vond plaats als onderdeel van een speciaal 
postkantoor op 4 juni 2020 in het Moederhuis in Dernbach. Het 
speciale postkantoor was open van 9.00 uur tot 18.00 uur. 
Dit is een actie van het Federale Ministerie van Financiën in 
samenwerking met de Deutsche Post. Er kunnen geen kopieën 
gereserveerd of vrijgegeven worden. De verkoop en publicatie 
van de eerste brief op deze dag is de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de Deutsche Post. 

Zr.Gonzalo 
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First day letter for special stamp for the 200th birthday of 
Katharina Kasper 
 
On the occasion of Katharina Kasper's 200th birthday, the 
Federal Ministry of Finance has issued a special postage stamp. 
The Program Advisory Board of the Federal Ministry of Finance 
receives approximately 500 motive applications each year, from 
them 52 motifs are selected. One among them was the brand on 
Katharina Kasper's 200th birthday, designed by Jens Müller in 
Düsseldorf and has a value of 155 cents. 
The first edition took place as part of a special post office on 4 
June 2020 in the Motherhouse in Dernbach. The special post 
office was open from 9 a.m. to 6 p.m. 
This issue is an action of the Federal Ministry of Finance in 
conjunction with Deutsche Post. We cannot reserve or release 
copies. The sale and publication of the first letter on this day is 
the sole responsibility of Deutsche Post. 
Sr.Gonzalo 
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Wist U dat ……        
 

we op 01 januari nieuwjaar zijn gaan wensen in de 
parochie St. Augustinus. 

 
we 03 januari bericht kregen dat Zr. Arnolda niet zo goed 
was en dat zij op 04 januari het sacrament van de zieken 
ontvangen heeft, door Pater J.Hafmans. 
 

we 05 januari nieuwjaar zijn gaan wensen bij het bestuur 
en de leden van de KBO. 
 

maandag 06 januari enkele geassocieerde leden bij ons 
zijn komen nieuwjaar wensen, dit is ook hun stichtingsdag. 
We sluiten dan altijd met een korte gebedsdienst. 
 

we 10 januari s ’morgens gehoord hebben dat Zr Arnolda 
plotseling is overleden. Ze heeft gelukkig geen echt 
ziekbed gehad en een mooie leeftijd van 97 jaar gehaald.  
 
we 11 januari hoorden dat de zus van Truus Nelissen – 
Mestrom is overleden. Wij wensen haar en de familie veel 
kracht en sterkte toe. 
 

12 januari Mevr. Wetzels overleden is. Zij was een oud 
lerares van de Mavo St. Anna. Ze is Zr. Arnolda snel 
gevolgd. 
 

op 15 januari Zr. Arnolda ’s uitvaartmis door Pater 
Hoedemakers  in de St. Augustinus Kerk in Geleen heeft 
plaatsgevonden. Het was een mooie en drukke begrafenis. 
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we zaterdag 08 februari onze recollectiedag met Pater 
Hoedemakers gehouden hebben, met een conferentie en 
een H. Mis.  
 

we 18 februari bericht kregen dat Dhr. Karel Vaessen is 
overleden. Karel heeft vele jaren met zijn zus, Zr. Cecilia 
onze administratie en boekhouding verzorgd. Wij 
gedenken hem in onze gebeden. 
  
19 februari Hennie, de zus van Zr. Ignatia uit Tilburg ook 
overleden is. Zij heeft haar man Ad maar kort overleeft. 
Zr.Ignatia heeft veel sterfgevallen in haar familie moeten 
verwerken in korte tijd. Ook voor haar en haar familie 
willen we bidden en we wensen hen veel kracht en sterkte. 
 

27 februari de zorginstelling “Stichting Katharina Kasper” 
geen zorg meer kon leveren, vanwege een faillissement, 
en dat verschillende personeelsleden zich   daardoor ziek 
hebben gemeld, waardoor naar nieuwe zorg moest 
worden uitgekeken.  
 

 07 maart een gesprek met de zusters heeft plaats 
gevonden met Connie, de coördinatrice van de nieuwe 
zorggroep Connie “Zuster in de zorg” en dat zij op 09 
maart met haar verplegend personeel bij ons de zorg heeft 
overgenomen. 
 

de geassocieerden op 12 maart, niet allen op de geloofs- 
en bezinning dag  aanwezig konden zijn, maar dat het een 
goede en vruchtbare dag is geweest.   
 

wij allemaal na de carnaval plotseling in een Lock down 
terecht gekomen zijn, nadat het coronavirus zich vanuit 
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China over de gehele wereld verspreid had. Dat kleine 
ding was niet vergeten ook ons land te bezoeken. 
 
we op 16 maart een conventsgesprek hebben gehad met 
Zr. Ignatia, ter voorbereiding op de visitatie, die door het 
General bestuur gepland was voor 04 en-05 mei. 

  

Zr. Marcella op 24 maart bericht kreeg dat de man van 
haar jongste zus, na drie dagen ziek te zijn geweest, 
plotseling is overleden. Wij wensen haar en de familie veel 
sterkte toe. Vanwege de Corona maatregelen mochten er 
maar zeven mensen deelnemen aan de uitvaart. 

 

verschillende zusters jarig zijn geweest, maar deze dag 
zonder bezoek van familie of bekenden hebben gevierd. 
 
de moeder van Roos, onze keukenhulp, op 
Pinkstermaandag 01 juni in het verzorgingshuis in 
Roermond overleden is,  Roos en haar familie wensen we 
veel kracht en sterkte toe. 
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Gebed  
 
Voor U, O Heer, verheffen we ons hart in nederig gebed 
In dit kritieke moment van pijn en verdriet 
Vernieuw ons opnieuw met ware Geest van liefde en mededogen 
Luister naar de kreet van de armen en eenzamen 
 
Heer neem, de controle over uw volk en uw schepping 
Verwijder de duisternis en laat uw licht op ons schijnen 
 
Luister naar het verdriet van de persoon die het gezin moet 
onderhouden 
Luister naar het verdriet van de zieken die uw genezing nodig 
hebben 
Luister naar het verdriet van de hongerige die hun dagelijks 
maaltijd nodig hebben 
Luister naar het verdriet van de mensen die financiële steun 
nodig hebben 
 
Heer neem, de controle over uw volk en uw schepping 
Verwijder de duisternis en laat uw licht op ons schijnen 
 
Bescherm de wereldleiders in Uw hand 
Geef ze uw wijsheid en kennis 
Om de wereld te regeren met vrede en recht 
Laat uw Geest hun plan voor het welzijn van de mensen leiden 
 
Heer neem, de controle over uw volk en uw schepping 
Verwijder de duisternis en laat uw licht op ons schijnen 
 
Elke schepping draagt uw glorie en kracht 
Vernieuw het gezicht van de aarde opnieuw met uw glorie 
Geef ons wijsheid om uw schepping te beschermen zodat 
iedereen kan genieten van uw schoonheid en glorie 
 
Heer neem, de controle over uw volk en uw schepping 
Verwijder de duisternis en laat uw licht op ons schijnen 
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Prayer 
 
To you O Lord, we lift our hearts in humble Prayer 
In this critical moment of pain and distress 
Once again renew us with your true spirit of love and compassion. 
Listen to the cry of the poor and lonely. 
 
Lord take control of your people and your creation 
Remove the darkness and let your light shine upon us 
 
Listen to the cry of the person who need to support the family 
Listen to the cry of the sick who need your healing 
Listen to the cry of the hungry who need their daily meals 
Listen to the cry of the people who need financial support 
 
Lord take control of your people and your creation 
Remove the darkness and let your light shine upon us 
 
Protect the leaders of the world in your hand 
Give them your wisdom and knowledge 
To govern the world with peace and justice 
Let your spirit guide their plan for the good of the people  
 
Every creation carries your glory and power 
Renew the face of the earth once again with your glory 
Give us wisdom to protect your creation so that 
Everyone can enjoy your beauty and glory 
 
Lord take control of your people and your creation 
Remove the darkness and let your light shine upon us 
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