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Beste Zusters, geassocieerden, vrienden en bekenden,   

Weer staan we aan het einde van een jaar en U 
ontvangt onze 88 ste Schakel.  Er staat van alles in, 
onder andere de gebeurtenissen van het laatste 
halfjaar.  

Ook is die natuurlijk gebaseerd op het einde van het jaar 
en Kerstmis. Eén jaar kent 365 dagen, 52 weken en 12 
maanden. De dag begint en het is zo avond, als het 
maandagavond is, is de week weer zo voorbij. We 
zeggen vaak: ”wat vliegt de tijd”.                                                          

Die tijd kunnen we niet stilzetten, ook niet sneller laten 
lopen. De tijd krijgen we van God om goed te besteden. 
We moeten er gebruik van maken en leven van het 
ogenblik. Laten we het dan ook zo goed mogelijk 
besteden. Niet alleen voor ons gezin, ons werk of voor 
onszelf, maar geven we ook wat van onze tijd aan de 
mens die naast ons staat. Gaan we met open ogen en 
open oren naar elkaar toe.  

Dan is de tijd die we hebben de moeite waard om te  
leven. Tussendoor komen dan ook de momenten van 
onze vrije tijd, de pleziertjes en de hobby’s, waarin we 
even gaan zitten om deze Schakel in handen te nemen 
en te lezen.                                                                                                                         

Veel leesplezier!    

Zr.Hermana 
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Dear sisters, associates, friends and acquaintances, 

We are standing again at the end of a year and you will 

receive our 88 the issue of  our newsletter ‘’De Schakel”. 

There is something to read, among other happenings, 

the events of the last half of the year.                                                                                   

 

It is also, of course, based on the end of the Year and 

Christmas. One year has 365 days, 52 weeks and 12 

months. The day starts, and so is it evening. When it is 

Monday evening, the week is fast over. We often say: 

"Time flies". This time we cannot stop, not even make it 

going faster.                                                                            

 

The time we get, comes from God to spend. We must 

make use of it and from every moment of our life. Let us 

spend as much as possible. Not only for our family, our 

work or for ourselves, but we also spend some of our 

time for the people living next to us. Let us with open 

eyes and open ears walk towards each other. That is 

the time that we are worth to live.                                                                                               

In between also the moments of our leisure time, the 

pleasures and hobbies, comes in which we can sit down 

to read this Schakel. Have fun reading. 
 

Sr. Hermana 
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De Katharina Kasper stichting- Menslievende Zorg     

 

Wie is Katharina Kasper en wat beoogt deze stichting? 

Katharina Kasper werd geboren op 26 mei 1820 in een 

klein stil dorpje, Dernbach in het Westerwoud te 

Duitsland. Haar ouders waren kleine eenvoudige 

boeren, die hard moesten werken om hun gezin met 

acht kinderen de kost te geven. Al jong trok Katharina 

zich het lot aan van medemensen die arm, ziek of 

hulpbehoevend waren. Haar houding haar inspiratie en 

haar inzet wekten bewondering op bij meer jonge 

meisjes, die zich spoedig bij haar aansloten en zo 

ontstond na veel wikken en wegen – de Congregatie 

van de arme Dienstmaagden van Jezus Christus. Deze 

naam behelst de gehele opdracht waartoe jonge 

mensen opgeroepen worden. Dienstbaar zijn is en was 

het sleutelwoord. Menslievende zorg wilden ook zij in de 

19e eeuw verlenen. Katharina en veel van haar 

navolgsters drukten hun grondhouding om 

menslievende zorg te verlenen uit, met wijsheid en 

overtuiging. Zij waren dienstbaar in eenvoud en 

oprechtheid. In de mens die voor hen stond zagen zij de 

leidende Christus zelf en vaak gaf Katharina te kenen 

dat zij luisterde naar de stem die in haar sprak. Het was 

de roepstem en het geweten die haar opriepen tot het 

verrichten van de menslievende zorg in de 19de eeuw. 

Katharina was de oorsprong, de inspirator van veel 

goede werken, maar niet alleen in de 19de, ook in de 

2oste eeuw kreeg zij veel navolgsters. Tijden 
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veranderen, noden veranderen. Maar de geest om 

menslievende zorg te verrichten blijft bestaan. De 

centrale persoon met haar idealen blijft ook bestaan, al 

veranderen de omstandigheden. Zo was het toen en zo 

is het ook in deze tijd.   

Nu kennen we de Stichting- Katharina Kasper,  

 

Menslievende Zorg :    Mens–lievende–zorg.                                    

Wat houden deze 3 woorden in. In de term 

menslievende zorg, zijn drie wezenlijke kenmerken van 

groot belang. Zij geven allereerst het doel aan van wat 

de stichting beoogt en die komt overeen met 

Katharina’s visie. Allereerst staat het woord -  mens - 

centraal. De cliënt, de patiënt, de arme, de 

hulpzoekende, is de hoofdpersoon. Het is de mens om 

wie het gaat. Het is degene waarover men zich 

bekommert. Het zijn niet de uiterlijkheden, niet de 

status e.d. die ertoe doen. Het is de mens, geschapen 

naar Gods beeld en gelijkenis die hulp vraagt. De 

mens in zijn schoonheid, maar ook in zijn 

gebrokenheid roept om hulp. De mens, in wiens gelaat 

het gelaat van Christus te zien is, heeft iemand nodig 

die aandacht aan hem schenkt. Deze mens met zijn 

verleden, zijn jeugd, zijn werkzaamheden zijn huwelijk, 

zijn goede en slechte daden. Deze mens staat voor 

ons en heeft ons nodig, roept om hulp.    
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 - Lievende -  Met liefde iemand bejegenen en 

benaderen is eveneens in de doelstelling opgenomen. 

Respect en waardigheid zijn nodig wanneer iemand 

aangewezen is op hulp van anderen, van 

hulpverleners. Lievende zorg betekent. Je inleven, 

aanvoelen, wat er in die mens omgaat. Hij vraagt om 

aandacht, om een beetje goedheid, om een beetje 

liefde. Hij voelt zich misschien waardeloos, onmachtig, 

eenzaam en niet begrepen. Hij schreeuwt in zijn hart 

om wat goedheid en erkenning. Deze roep om hulp 

kan beantwoord worden enkel en alleen met en door 

lief te hebben. Om het even wie hij of zij is, het is een 

mens.  

 

- Zorg: - Het derde belangrijke woord is zorg. Dit woord 

houdt in- begaan zijn met de mens die voor je staat. 

Zich inleven in de gevoelens, in de emoties van hem of 

haar tegenover je. Een echte ontmoeting ontstaat dan. 

Je gaat iets voor hem/haar doen. Voor een mens met 

een mooi leven dat hij achterlaat of wel iemand die nog 

vooruit wil, en een toekomst wil opbouwen. Een mens 

met vele mogelijkheden alsook veel onmogelijkheden.  

Hoe ga je om met de zorg die je verleent? Hoe 

aandachtig of hoe nonchalant? Luister je naar zijn 

wensen? Luister je ook naar wat achter de woorden 

bedoeld wordt? Zorg is niet alleen de lichamelijke 

verzorging, Nee de gehele mens lijdt en heeft hulp 

nodig. Hij roept om steun. Hij vraagt om aandacht, om 

liefde in de puurste betekenis van dit woord. 

Menslievende zorg vraagt om medemenselijkheid en 
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toewijding, om hulp en zorg, om begrip en 

verdraagzaamheid. Om een echte ontmoeting met 

deze mens. 

 

Conclusie: 

 

In het jaar 1850 waren mensen aangewezen op hulp 

van Katharina Kasper en haar zusters. Zij hoorden 

toen de noodkreet van mensen. Menslievende zorg 

was in de 19de eeuw broodnodig, evenals nu. Wij 

hopen dat nog velen geraakt worden door haar Geest 

om het werk van nu voort te zetten en zich in deze 

stichting op   dezelfde manier van toen willen inzetten; 

met menslievende zorg. Haar naam mag nooit verloren 

gaan. 

 
Zr. Ignatia.  
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Naar Amerika 
 
Sinds januari 2017 woont mijn zus in de Verenigde 
Staten. Zij is een zuster Claris en heeft daar een nieuw 
thuis, een nieuw klooster gevonden. Het klooster in 
Nederland onderging het lot van vele religieuze huizen 
in Nederland (gelukkig niet alle!): door een gebrek aan 
aanwas gesloten. Ongeveer 25 jaar daarvoor was het 
clarissenklooster vanuit de VS gesticht en de meeste 
zusters waren van Amerikaanse afkomst. Logisch dus 
om een nieuw thuis te zoeken waar de andere kloosters 
van hun federatie staan. Nogmaals een beweging waar 
vele religieuze congregaties over kunnen meepraten. 
Mijn zus nu dus ook! Haar nieuwe ‘home’ ligt in 
Barhamsville, Virginia, Bethlehem Monastery. 
Als familie wil je natuurlijk graag weten waar je zus is 
terechtgekomen. Heden ten dage zoek je zo’n klooster 
wel op via internet, maar uiteindelijk wil je het met eigen 
ogen zien. Hoeveel temeer nog geldt dat voor mijn 
moeder. Nu is mijn moeder niet zo reislustig van nature. 
Die had wel een aanloop nodig om lang van huis te 
gaan en een vliegtuig te nemen naar de andere kant 
van de wereld. Maar dat deed ze en begin oktober zijn 
we voor een week naar the States gegaan. Onderdak 
werd geboden in het gastenverblijf en elke dag konden 
we mijn zus twee keer bezoeken. Voor een streng 
slotklooster is dat heel wat, kan ik u vertellen. En 
inderdaad mag je dan met eigen ogen zien dat mijn zus 
zich daar thuis voelt, dat een mooie rustige omgeving is 
en een vreugdevolle gemeenschap. 
Er valt natuurlijk veel te vertellen over zo’n reis en zo’n 
bezoek. Twee dingen wil ik dan vermelden. Met mijn zus 
zijn er nog twee andere Amerikaanse zusters 
ingetrokken in dit klooster. En wat valt op.… de twee 
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Amerikanen missen Nederland meer dan mijn zus! Ze 
praten nog graag Nederlands en leren zelfs de andere 
zusters daar korte Nederlandse uitdrukkingen. Jaja! 
Dank u wel! Maar belangrijker is dat deze 
kloostergemeenschap genoeg aanwas heeft. Komt het 
door een lieve en kordate overste? Een inspirerende 
novicemeesteres? Wie zal het zeggen. In ieder geval 
zagen we een gemeenschap van 24 zusters in allerlei 
leeftijden en 9 van hen waren novice of postulant. Daar 
zat toekomst in. Eén ochtend heb ik hen lesgegeven. 

“Vertel maar wat u wil, father Harry.” Een mooie 
gelegenheid om de communiteit wat beter te leren 
kennen. 
Nu bereiden zij zich voor op Kerstmis: monastieke 
advent. Geen contact meer met de buitenwereld. Alles 
gericht op Hem die komen zal. Ach, één uitzondering. 
Toevallig vieren deze Amerikaanse zusters wel 
Sinterklaas!! Jaja! Dank u wel! 
 
Pastoor Quaedvlieg 
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Toekomstverwachtingen en hopen op nieuw leven…? 

 

Verwachtingen en hopen zijn werkwoorden en geven 

aan dat er iets gebeurt, iets naar je toekomst. Beide 

woorden geven aan dat er iets gaat gebeuren wat je 

nog niet verwacht en waar je nog geen grip op hebt. 

Ben je open voor de mens of de situatie die 

onverwacht op je afkomt? Hoe is je houding? Open of 

vooringenomen? Positief of negatief? Wil de 

verwachting en de hoop een kans krijgen? En waar 

hoop je op of wat verwacht je eigenlijk? Onmogelijke 

dingen kunnen reëel worden. De deugd van hoop 

wordt het minst betracht en is juist in deze tijd zo 

broodnodig. Hoop verwacht leven, iets nieuws in ieder 

van ons. In de tijd van Maria hoopte en verwachtte zij 

de Messias en zij was er vol van, in haar werd de hoop 

op de Messias werkelijkheid. Ook Elisabeth en 

Zacharias waren vol verwachting, vol hoop en Johannes 

werd geboren. Ook in het Oude Testament wordt via 

oude mensen Sara en Abraham een kind geboren. Een 

kind betekent toekomst, hoop op leven. God zegt ook 

aan ieder van ons. Wees niet bevreesd want Ik ben met 

jullie. Hij weet dat wij nieuw of vernieuwend leven 

verwachten. De hoop en de verwachting op vernieuwd 

leven liggen in ieder van ons zelf. Er kan nieuw leven 

opbloeien. Wij brengen nieuw leven voort als wij onze 
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spiritualiteit van hoop en verwachting van nieuw leven, 

reëel betrachten. We behoeven een zuiveringsproces 

of eigenlijk een omvormingsproces. Niet het aantal 

huizen, werkzaamheden, leden e.d. zijn hoofdzaken. De 

religieuzen van nu moeten hopen en nieuw leven 

verwekken door een ommekeer in de deze tijd. Nu in 

deze crisistijd komt de kracht van de christelijke hoop 

naar boven. Religieuzen die hoop en verwachting 

uitstralen zijn aantrekkelijk voor mensen. Deze hoop, 

deze verwachting blijft tot ver in de toekomst op 

andere wijzen. Het is de toekomst de hoop op leven, 

waarnaar we uitkijken in het besef dat de Geest ons 

voortdrijft zodat Hij grote dingen aan ons kan doen 

Luisteren en schenken wij aandacht aan die Geest die 

ons overschaduwt? Komen onze werken en daden 

voort uit de samenwerking met die Geest die in ons 

woont en werkt? Brengen wij ondanks onze ouderdom, 

onze teleurstellingen onze zwakheden toch nog leven 

voort? Komen onze wensen onze verwachtingen 

overeen met de Geest die in ons woont? Of is het 

eigenbelang, geldingsdrang, onze wens om zelf de 

centrale persoon te zijn? Met welke inzet, intentie, 

offerbereidheid verrichten wij onze daden? De Geest 

woont in hem of haar die Hem binnenlaat. Hij is de 

stuwkracht en geeft ons kracht en inzicht. Ziet en 

erkent elkanders zwakheden, vergeeft elkaar, bemint 
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elkaar, want het is hier en nu dat onze hoop en 

verwachtingen nieuw leven kunnen voortbrengen. Een 

geestelijke vernieuwing door de overschaduwing van 

de H. Geest. Dan is er toekomst door nieuw leven in en 

buiten ons, wij moeten hopen en onze houding 

veranderen tegenover mensen en gebeurtenissen, 

steeds de Geest ontdekken in de ander, vertrouwen 

schenken en elkaar liefdevol bejegenen. In eenvoud 

dienstbaar zijn, vertrouwend op de Geest die in ons 

woont gaan wij de toekomst tegemoet. Dan zijn wij 

echt A D v J Chr., zoals onze stichteres en de Geest die 

in ons woont van ons verwacht. Dan ontstaat nieuw 

leven door de hoop die in ons leeft. 

 

Zr. Ignatia 
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Samen in de timmerwinkel 

 

In een werkplaats wordt een vergadering gehouden 

tussen de verschillende gereedschappen. Het gaat er 

heftig aan toe. De hamer, die de voorzitter is, hamert 

er maar op los. Daarom wordt hij gevraagd af te treden 

omdat hij veel te autoritair is. Jij moet altijd gelijk 

hebben, jouw waarheid is de waarheid.     Ja, dat kan 

wel waar zijn, hamert hij, maar de schroevendraaier 

bakt er ook niet veel van. Die draait naar links en naar 

rechts, is veel te onstabiel. Hij draait met alle winden 

mee. Daar hebben we niets aan. Kritiek is er ook op 

het schuurpapier. Dat maakt te veel los aan 

spanningen. Die schuurt met zijn eigen mening tegen 

die van anderen. Dat doet hartstikke zeer. Maar ook is 

men het niet eens met de meetlat, die alles naar zijn 

eigen maatstaven beoordeelt. De enige die gelijk heeft 

is hijzelf. Hij is de maatstaf. Wat denkt ie wel. En de 

nijptang gaat ook niet vrij uit; die oefent wel erg veel 

druk uit op anderen. Hij neemt ze allemaal in de tang. 

En zo is enkel onderling gekrakeel. Ieder meent de 

waarheid in pacht te hebben. Net mensen! 

 

Dan komt de timmerman binnen. Hij begint met al dat 

gereedschap een mooie nieuwe tafel te maken. Een 

juweeltje van vakmanschap. Wonderlijk, hoe dat 

gebeurt, Hij maakt gebruik van de kwaliteit van elk 

gereedschap, dat hij met respect in handen neemt en 

zijn functie laat verrichten: Hij neemt de hamer om te 

hameren, het schuurpapier om te polijsten, de meetlat 
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om precies de maat op te meten, de schroevendraaier 

om de schroeven vast te draaien, de nijptang om de 

spijkers eruit te halen. Zo is ieder gereedschap in zijn 

handen belangrijk. En die tafel is er het mooie resultaat 

van.                                                                                         
 

Leo Kleden SVD 

Uit: Woorden en verhalen die er toe doen 
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Onze Vader van de armen 

 

Onze Vader,  

vader van ieder van ons. 

Vader van armen, vader van ouden,  

vader van mensen in nood  

en van mensen op zoek naar gerechtigheid. 

 

Die in de hemel zijt. 

Ook op de meest armzalige plaatsen, 

op onze vergaderingen en in onze dorpen, 

in gevangenissen waar gemarteld wordt 

en op plaatsten waar armen naar hun recht zoeken. 

Op plaatsen waar vervolging heerst  

en ondervoeding gewoon is 

en op plaatsen waar God nog wordt gevierd. 

 

 

Geheiligd zij uw Naam. 

En dat doen we ook: 

We kijken uit naar uw koninkrijk 

zowel hier op aarde als in de hemel: 

met open armen ontvangen we  

uw goede nieuws: 

vrijheid voor wie uw Naam uitspreken. 

 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, 

helaas is dat nog steeds niet het geval. 

Broers en zussen staan elkaar naar het leven; 
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zoekers van gerechtigheid worden vervolgd; 

religieuzen worden weggehoond; 

armen en profeten uitgesloten. 

Naar het Woord van God wordt niet geluisterd, 

de waarheid wordt niet gehoord, 

dat alle mensen gelijk zijn, niet geaccepteerd. 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

Onze behoeftige zusters en broeders hebben honger. 

Met dagelijks brood, zou uw koninkrijk hier 

op aarde beginnen. 

Waarom moeten ze wachten tot in de hemel? 

Uw koninkrijk is er toch voor iedereen! 

 

Vergeef ons onze schuld  

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. 

Dat moet op allerlei manieren. 

Als een goedlopende gemeenschap 

onmogelijk wordt gemaakt; 

Als uw kerk van de armen 

vernietigd wordt. 

 

Laat niet toe dat uw kinderen slecht worden 

behandeld. 

Bevrijd ons van alle kwaad dat 

arme mensen probeert te overheersen 

hier in ons eigen land, 

in Guatemala, El Salvador en andere landen. 

Laat de harten van broeders en zusters 
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die van steen lijken 

harten worden van vlees en bloed. 

Dat ze leven gaan vanuit de Heilige Geest 

dat ze verlicht mogen worden 

door God zelf. Amen  

                                                                                                                             
Peru, de gemeenschap van C’uchuy Pap  
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December- feestmaand    

  In december vieren we feest. 
Bij de een is het St. Nicolaas en 
bij de ander gaat de aandacht 
uit naar het Kerstfeest. Hoe dan 
ook, we maken er een fijne en 
gezellige maand van. 
Sinterklaas is op de eerste 
plaats het feest voor de 
kinderen die in hem geloven. 
Het Kerstfeest daarentegen is 

een kerkelijk feest, waarin we in God geloven.                                    
Na een voorbereiding van vier advent weken, (dit jaar 
maar drie) branden er kaarsen rondom het kersttafereel 
dat elke familie op zijn eigen manier heeft opgezet. Het 
is de tijd dat we elkaar een Zalig Kerstfeest en een 
gezegend Nieuwjaar wensen. Daarmee wensen we 
elkaar de vrede die het Kerstkind op aarde is komen 
brengen.   
                                                                                          
  Vrede, wat is dat? Vooral in een tijd van oorlogen, 
discriminatie, macht, verwaarlozing van het leven en de 
bedreiging van Gods schepping, waardoor zoveel 
mensen in angst en armoe moeten leven. Wat is dan 
vrede? Het is zeker niet het ontbreken van de huidige 
situatie, die hebben wij niet in handen. We mogen 
hopen dat daar eens een einde aan zal komen.  De 
vrede die God ons door Zijn Zoon beloofd en 
schenkt gaat over een diepe rust in ons hart, ongeacht 
wat de omstandigheden in ons leven zijn. Het is voor 
ons christenen onverbrekelijk verbonden met het leven 
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in vrede en harmonie met God en daardoor is ook vrede 
en harmonie met onszelf en met anderen mogelijk. Het 
geeft een ongekende rust in je ziel. De vrede is niet 
slechts een gevoel, het is een feit, het is een leven en 
beleven die je kunt ervaren. Als wij die vrede hebben, 
kunnen wij die doorgeven aan anderen.   

Wij hopen ook dat Kerstmis het feest van de liefde is. 
Haat en ruzie is niet goed, Dat mensen van honger 
sterven is niet goed, dat mensen elkaar in de steek laten 
is niet goed. Jezus werd geboren als een klein kind, op 
God gelijkend ging Hij door het leven. Hij bracht 
bevrijding, vrede en liefde op aarde. Maar God heeft ook 
ieder mens gemaakt naar Zijn beeld, op Hem gelijkend. 
Wie Hem binnen laat, kan dat ook doorgeven. Hij zegt 
tegen ons, ”wees goed voor je medemens, de 
vreemdeling, de vluchteling, Doe niemand onrecht en 
breng de blijde boodschap van vrede naar anderen, 
naar armen, naar mensen die monddood zijn gemaakt 
en aan de rand van de samenleving staan.” Hij wil dat 
wij ons laten doordringen van de kracht van de liefde die 
Hij ons geeft. Die liefde stelt ons in staat om 
instrumenten van vrede te zijn en - om met de woorden 
van Franciscus van Assisi te spreken:- “eenheid te 
brengen waar mensen verdeeld zijn, licht te brengen 
waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd 
zijn”.   

Dan kunnen wij elkaar een Zalig Kerstfeest en een 
gezegend Nieuwjaar toewensen. Maar met een eigen 
inzet van bevrijding, liefde en vrede. Dan maken we 
voor elkaar een nieuw begin en… geloven dat het kan.   

Zr. Hermana  
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Bijeenkomst vrijwilligers.  

Op vrijdag 10 November was het zo ver; vrijwilligers dag 
in het klooster in Geleen.  
De vrijwilligers van de dagopvang van Sittard, 
Hoensbroek en Schinveld werden      's middags 
opgewacht door zuster Hermana, zuster Jophy en 
zuster Marcella. We werden hartelijk ontvangen en we 
kregen koffie, thee en vlaai. Tijdens het 
introductierondje vertelde iedereen wat hij of zij deed 
voor de stichting. We dragen allemaal een steentje bij 
aan het welzijn van de mensen waar we mee werken. 
Het tweede deel van de middag bestond uit een film 
waarin te zien was wat de stichting betekent voor 
mensen in ontwikkelingslanden die hulp nodig hebben.          
Je zag hoe de zusters liefdevol klaar staan voor de 
arme mensen. Dit was heel mooi om te zien! 
Daarna was het tijd om te eten. De zusters hadden een 
fijne maaltijd geregeld in de vorm van een warm/ koud 
buffet. Er werd heerlijk gesmuld! Na een toetje namen 
we afscheid en we spraken onze dankbaarheid voor 
elkaar uit. Wat een fijne dag! 
 
Bonnie van Geffen 
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Wist U dat …  

Juli 

- dat op de 05de het personeel, de vrijwilligers van 

de stichting Katharina Kasper, onze zusters en 

eigen personeel, met de bus naar Dernbach zijn 

geweest. Zr. Laurentia ging met de auto mee en 

Zr. Mechtild is op eigen verzoek thuisgebleven. 

 

- Imelda Crijns op de 06de in de tuin gevallen is en 

haar heup gebroken heeft. Na een operatie, een 

goede behandeling en therapie kon ze tamelijk 

snel terug naar hun eigen huis, waar ze met 

behulp van een rollator op eigen kracht weer 

verder kon. 

 

- wij in het gebouw van de KBO de 21ste van een 

barbecue maaltijd hebben genoten als afsluiting 

van het seizoen, alle zusters waren er bij 

aanwezig. 

 

- op de 13de Zr. Jophy naar Dernbach werd 

gebracht om van daar uit de volgende dag vanuit 

Frankfurt naar Amerika te vliegen voor de ICC-

vergadering. (Internationale communicatie 

commissie) 

 

- zij op de 25ste door Zr. Marcella weer naar huis is 

gehaald. Het was tevens een uitje voor Jan en 

Flora Fransen, die mee konden gaan. Zij hadden  
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- immers het uitstapje naar Dernbach door 

omstandigheden moeten missen.                         

augustus    

- van 01 tot 09 maakten Zr. Maria en Zr. Vanitha 

met een groep van de Tamil gemeenschap met 

de bus een bedevaart naar Fatima en Lourdes. 

 

- Zr. Apollonia 95 jaar geworden is op de 02de. Ze 

kreeg bezoek van haar familie. 

 

- Zr. Jophy met de Tamilmensen op de 12de naar 

Kevelaer is geweest en de 19de naar Beverwijk, in 

verband met een huwelijksplechtigheid waarbij 

het Tamilkoor de H. Mis gezongen heeft.                                                                           

de 20ste had een Tamil Priester 25-jarig 

priesterfeest. Ook dat werd groots met een H. 

Mis en een gebedsdienst gevierd in Utrecht. 

 

- Ons provinciaal bestuur pater Denneman MMS, 

bereid gevonden het provinciaal kapittel in 

augustus 2018 te begeleiden.  

september   

 

- Zr. Hermana, Zr. Maria en Zr. Vanitha zijn op de 

02de naar Madurodam in Den Haag geweest. Ze 

werden door Ans Pleunis afgehaald en voordat 

ze naar  Madurodam reden hebben ze nog bij 

haar koffiegedronken.   
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- Zr. Jophy nog eens een Tamilbedevaart naar 

Tienray gemaakt heeft op de 03de met de 

Tamilgemeenschap. 

 

- Zr. Flora, de provinciale overste uit Bangalore, 

(India) van 05-07 bij ons was om de Indiase 

zusters en ons allen te bezoeken. 

 

- de 09de Huub Dumont, oud-directeur van 

Zorgcentrum Vroenhof bij ons te gast was. Het 

was erg lang geleden dat we elkaar gezien 

hadden. 

 

- wij het 75-jarig professiefeest van Zr. Apollonia 

op de 12de gevierd hebben. De dag begon met 

een mooie Eucharistieviering, daarna volgde de 

felicitatie. Met alle zusters hebben we die dag 

gesloten met een lekker etentje bij Aete en 

Drinke. 

 

- van 16-30 het Internationale GPR (Generaal, 

Provinciaal, Pro Regio en Regio) Treffen in 

Dernbach heeft plaatsgevonden.  Zr. Hermana, 

Zr. Jophy en Zr. Maria waren daarbij aanwezig. 

oktober   

- Zr. Laurentia met de zonnebloem op vakantie in 

Luyksgestel was van 09-13 van deze week heeft 

ze erg genoten   
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- op de 12de waren de geassocieerden weer eens 

in het klooster in de Molenstraat voor een 

bezinningsdag bij elkaar.  

 

- 14-15 Zr. Jophy zich in Duitsland getroffen heeft, 

met het Tamil web team, voor een bijeenkomst. 

 

- op de 18de we allemaal samen hebben 

koffiegedronken hebben in Abshoven. Dat was 

erg gezellig en voor herhaling vatbaar. 

 

- Zr Joyce enkele dagen bij ons was en daarna van 

23 – 29, bij Zr. Arnolda in Valkenburg retraite 

heeft gemaakt.  

 .  

- dat Zr. Hermana en Zr. Marcella in Dernbach, 

samen met Zr. Gertraud, van 23 oktober tot 04 

november vakantie hebben gehouden. 

  

- Zr. Vanitha de 27ste op vakantie was gegaan naar 

India.   

  

- onze Seminarist Slaven de 28ste tot diaken gewijd 

is in Roermond en dat Zr, Jophy daarbij aanwezig 

was. 

 

november   

- Zr. Hermana en Zr. Marcella op de 04de 

teruggekomen zijn van hun welgeslaagde 

vakantie. 
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- wij op de 10de een vrijwilligersmiddag gehouden 

hebben, die erg goed geslaagd was. Na een 

gezellig koffiedrinken met kennismaking toonden 

we de internationale film van de Stichteres en 

deelden het vrijwilligersspeldje uit. De middag 

werd afgesloten met een warm en koud buffet. 

Voor herhaling vatbaar het komende jaar. 

 

- de 15de Dhr. J. Hermans de schoonbroer  van Zr. 

Ignatia overleden is. Hij was een groot 

kunstenaar waarvan wij verschillende 

kunststukken in bezit hebben, o.a. het monument 

en het bronzen kruis op het kerkhof, het kruis en 

het tabernakel in de kapel en het raam in de 

gang.  e.a.  

 

- op de 18de stierf ook de broer van Zr. Ignatia, 

Dhr. L. Crijns, vrij plotseling.   

Wij willen in ons gebed voor Zuster Ignatia en de   

familie bidden om de kracht  te vragen die ze zo 

nodig hebben, om dit dubbel verlies te verwerken.  

 

- Zr. Jophy de 24ste een weekend naar Dernbach is 

geweest voor een bijeenkomst met onze Indische 

zusters die in Dutsland en Nederland verblijven. 

 

December 

- Zr. Vanitha de 04de teruggekomen is uit India, 

nadat ze van een fijne vakantie heeft mogen 

genieten. 
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- we op de 05de voor  een gezellige St. Nikolaas 

middag bij elkaar zijn geweest. 

 

- Onze Bisschop Mgr. Wiertz op de 02de, zijn 75ste 

gevierd heeft en hij op de 09dezijn afscheid 

Eucharistieviering heeft gehouden in Roermond. 

Hij woont nu bij de zusters onder de Bogen in 

Maastricht. Moge hij daar nog van een fijne tijd 

genieten. 

 

- op de 14de ook al weer de laatste bijeenkomst 

van dit jaar geweest is voor de geassocieerde 

leden. Voor deze dag had Zr. Jophy een 

PowerPoint van het GPPR Treffen gemaakt en 

stond de middag in het teken van de advent.  

 

- de 16de een groot Kerstfeest gevierd werd door 

de Stichting Tamil Katholieke Zielzorg Nederland, 

die 25 jaar bestond en ook voor de 25ste keer het 

kerstfeest vierde. 

 

- wij de 20ste een dag met Zr. Gonzalo, Zr. Barbara 

en alle zusters bij elkaar gekomen zijn om een 

beetje over ons komende kapittel te brainstormen 

en middags kennis te maken met Pater 

Denneman. 
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Mogen wij mensen worden van licht, 

met ogen die zien en handen die doen. 

In deze geest wensen wij U allen: 

 

 

Een Zalig Kerstfeest 

en een 

gezegend Nieuwjaar 

 

 

Zuster Hermana 

en alle Zusters. 
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We are people of light, 

with eyes that see and hands that do 

In this spirit, we wish you all 

 

 

A Merry Christmas 

and a 

Blessed New Year 

 

Sr.Hermana and all the sisters 
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Willen wij in het nieuwe jaar zegenrijk 

werken in onze religieuze staat en gelukkig 

worden in God, groeien en toenemen in zijn 

liefde, willen wij verenigd zijn in de echte 

zusterlijke liefde een van hart en ziel, dan 

streven wij tezamen naar eenzelfde doel. 

Spreuk 1JanuariSpreuk 1JanuariSpreuk 1JanuariSpreuk 1Januari   
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         Agape viering 

Zusters gezellig koffie drinken 
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Tamil Bestuur neemt afscheid van Mgr. Wiertz 


