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Het Hart van Jezus moge ons doen herleven, bezielen en gelukkig maken.  Dagelijks 
moeten wij ijverig in gebed de lieve God vragen om het genadeleven van Jezus. 

(3 mei  H. Katharina Kasper) 
 
 

Wij willen trouw met Gods genade medewerken, 
om onze harten te reinigen  en te onthechten van onszelf en van alle 

aanhankelijkheid aan de wereld 
 ( 21 juni H. Katharina Kasper) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lieve Zusters, geassocieerden, vrienden en bekenden,                                                                       

 

 

Vandaag is het hartje zomer en we werken in onze “sauna” aan het tot stand komen 

van dit exemplaar. We hopen dat iedereen in een gezonde, tevreden situatie deze 

Schakel in handen zal krijgen. Het is alweer nr. 97. Hiermee gaan we, zoals met Zr. 

Apollonia, op naar de honderd. Zr. Apollonia heeft ons al vaak doen schrikken en in 

spanning gebracht. Maar nu heeft zij zich weer aardig herkregen en is goed op weg 

naar die historische dag.                                                                                                           

Deze Schakel brengt U o.a.door Wist U dat …., een beetje op de hoogte van ons  

halfjaarlijks reilen en zeilen. Daarom veronderstel ik dat U met interesse zult lezen.                                                 

Na onze Statusverandering heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden, 

waardoor het takenpakket van enkele zusters veranderde.                                                              

Vele jaren is dit blaadje tot stand gekomen door de inzet van Zr. Jophy. Keurig en 

stipt verzorgd. Nu is deze taak door Zr. Maria overgenomen. Wij willen Zr. Jophy dan 

ook heel hartelijk danken voor de zorg, de liefde en de tijd die zij heeft besteed bij het 

tot stand komen van dit info-blad.                                                                                              

Bedankt, Zr. Jophy, je hebt het altijd graag gedaan!                                                                             

Zr. Maria is met veel toewijding en elan aan de doorstart begonnen. Haar wensen we 

veel succes!                                                                                                                            

In deze Schakel vindt U ook een bijdrage van Zr. Ignatia. Zij schrijft over de Synodale 

weg, die naar de Bisschoppensynode van 2023 leidt. Een weg waarvan Paus 

Franciscus droomt, dat de kerk eens zal komen tot een missionaire, hartelijke en 

gastvrije kerk, waarin iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt voor het 

welzijn van allen.                                                                                                            

Zr. Hermana    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

   Dear sisters, associates, friends and acquaintances,  

 
 

 
Today it is the middle of summer and we are working in our “sauna” to create this example. 
We hope that everyone will get their hands on this Link in a healthy, satisfied situation. It is 
already nr. 97. With this we go, as with Zr. Apollonia, on to the hundred. Sr. Apollonia has 
often frightened and tense us. But now she has recovered nicely and is well on her way to 
that historical day. 
 
This Link will bring you, among other things, by  Did you know that ...., a little bit  about our 
half years of ups and downs. Therefore I suppose you will read with interest. After our status 
changed there was a change of board, which changed the duties of some sisters.  
 
For many years this link came through the efforts of Sr. Jophy. Neat and punctually cared for 
it.  Now this task is given to Sr.Maria.  
 
We would  therefore like to thank  Sr.Jophy very much for the care, love and time she has 
devoted to the creation of this information sheet.  
 
Thank you, Sr.Jophy, you were always loving to do it!  
 
Sr. Maria has started the restart with a lot of dedication and enthusiasm. We wish her all the 
success!  
 
In this Link you will also find a contribution from Zr. Ignatia. She writes about the Synodal 
Road, which leads to the Synod of Bishops in 2023. A path that Pope Francis dreams of, that 
the church one day will come to a missionary, cordial and hospitable church, in which 
everyone takes his or her own responsibility for the well-being of all. 
 
Sr.Hermana 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 



 

 

                                                       

      Een synodale weg 

 

Op 24 april werd een Eucharistieviering gehouden in de Christus Koning kerk te   

Geleen, met  Oekraïense vluchtelingen en de plaatselijke katholieke bevolking. Het 

gaf deze mensen de mogelijkheid ook hun Paasfeest te vieren dat in Oekraïne op 

Beloken Pasen gevierd wordt. In de omgeving van de kerk zijn verschillende 

opvangplaatsen voor vluchtelingen. 

Mijnheer Pastoor nam samen met het Gemeentelijk Vluchtelingen Comité het 

initiatief tot het vieren van deze Eucharistie voor de twee gelovige groeperingen. De 

opkomst was goed.                                                                                                                   

Zeer positief was de familiale bijeenkomst van hele gezinnen. In de Nederlandse en 

Latijnse taal werd gebeden en gezongen. Er tussendoor klonken Oekraïense 

liederen, werd muziek gemaakt en door een orkestje met viool begeleidt, zoals dat in 

het thuisland Oekraïne gebruikelijk is. De preek was in het Engels. Baby’s en kleuters 

gingen mee naar de Communie uitreiking en kregen van de Pastoor een kruisje en 

van sommige moeders een stukje brood. Na de ontvangst van de Communie werd 

het Oekraïense Volkslied gespeeld en gezongen. Dat wekte emoties op en menige 

traan werd weggewist.                                                                                                                                

De mogelijkheden na de plechtigheid, om met de Oekraïense bevolking in contact te 

treden was meervoudig en informeel. Niet alleen sociale samenwerking, maar ook 

onderlinge contacten zijn volgens Paus Franciscus in de Synodale weg urgent.          

De H. Geest, uitgebeeld in de gedaante van een vredesduif, op het scherm naast het 

altaar, verrichtte wonderen. De H. Geest is ongrijpbaar, onaantastbaar, maar in ieder 

mens welkom. Hij doet met ons tezamen Zijn werk. Wie is er ontvankelijk voor? Wie 

kan nog in stilte luisteren? Wij zijn samen Gods Volk onderweg. Een Synodale weg. 

Zr. Ignatia 

 

 

 

 

 



                                                             

                                                                    

 

  A synodal road 

 
On April 24, a Eucharistic celebration was held in the Christ the King Church in 
Geleen, with the Ukrainian refugees and the local Catholic population. It gave these 
people the opportunity to also celebrate their Easter which is celebrated in Ukraine 
on Beloken Easter. There are several shelters for refugees in the vicinity of the 
church. 
 
De Parish priest , together with the Municipal Refugee Committee initiated the 
celebration of this Eucharist for the two religious groups. The turnout was good. The 
family gathering of whole families was very positive.  
 
They prayed and sang in the Dutch and Latin languages. In between, Ukrainian 
songs were played, music was made and accompanied by an orchestra with a violin, 
as a customary in the homeland Ukraine. The sermon was in English.  Babies the 
toddlers went to the Communion  and received a cross from the Parish priest and a 
piece of bread.  After the  Communion, the Ukrainian National Anthem was played 
and sung. That aroused emotions and many were in tears.  
 
The possibilities after the ceremony to contact the Ukrainian population were multiple 
and informal. Not only social cooperation, but also mutual contacts are urgent, 
according to Pope Francis in the Synodal way. The Holy Spirit, depicted in the form 
of a dove of peace on the screen next to the altar and  performed miracles. The Holy 
Spirit is elusive, untouchable, but welcomed in every person. He does His work with 
us together. Who is receptive to it ? Who can listen in silence anymore? We are on 
the road together with God's People. A Synodal Road.  
 
Sr. Ignatia 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



                    

      Uw Rijk  kome 

 
We gaan terug in de geschiedenis naar oktober 1995. Ik maakte 
deel uit van het internationaal generaal bestuur van onze 
Congregatie, in Dernbach (Dld.). Dit bestuur bestond uit 
Amerikaanse, Duitse, Nederlandse en Indiase zusters. Om elkaar 

beter te leren kennen besloten we een dag te gebruiken om elkaar en elkaars culturen 
te leren kennen. Nederland werd door de andere leden gezien als een sociaal, tolerant 
land, met vanzelfsprekende waarden en normen. Amerika als positief en doorzettend, 
maar ook racistisch. Dominee Martin Luther King verzette zich sterk tegen dat racisme. 
Hij vocht voor een vreedzaam Amerika. Hij droomde van een Rijk van vrede en vrijheid, 
waar alle mensen gelijk geschapen, samen rechtvaardig in broederschap zouden 
kunnen wonen zonder discriminatie. Een Rijk waar mensen beoordeeld zouden 
worden op hun karakter, niet op huidskleur of afkomst. Hij droomde van een wereld 
zoals God die bedoeld had. Zijn boodschap werd door velen aangehangen en 
begrepen, maar niet door iedereen verstaan.      
 De wereld en de maatschappij veranderen. Ook Nederland is niet meer zoals het 
toentertijd beschreven werd. Onze tolerantie, de waarden en de normen zijn, volgens 
een deel van onze bevolking, zo goed als verdwenen. Hoe staat het met onze 
solidariteit? Er wordt minder positief gesproken over migratie, asielzoekers en 
vluchtelingen .De criminaliteit neemt toe. Ja, we staan noodgedwongen open voor de 
mensen uit de Oekraïne, maar verandert dat onze mentaliteit? Ons land is inmiddels 
ook verdeeld, discriminerend en racistisch. Jammer toch!   
 
We zouden, zoals destijds Marten Luther King, meer mensen moeten zijn met een 
droom, waardoor de wereld kan veranderen. Dan werken we mee bij het tot stand 
komen van “Gods Rijk”, dat groeit  waar mensen er zijn voor elkaar, zoals God er is 
voor iedere mens.                                                                                                                                        
Dat zal alleen lukken wanneer we alle mensen accepteren en nemen zoals ze zijn.   
In het gezin, in de buurt, op school, het werkterrein en waar we ook mensen 
ontmoeten, ongeacht afkomst, huidkleur, taal of godsdienst.                                                                                                                                      
In het Onze Vader leert Jezus ons bidden: “Uw Rijk kome.” Zijn Rijk,” waar liefde 
heerst. De liefde van God, omvat niet alleen ons mensen, maar de gehele 
schepping. Een voor allen bewoonbare wereld  met bloemen, bomen, planten, 
dieren, én mensen. Hij wil dat dit alles tot bloei komt. Hij vraagt ons, in vrede, 
rechtvaardig en gelijkwaardig met elkaar te leven, maar ook respectvol met de 
schepping om te gaan en ervan te maken wat God bedoeld heeft.  
Moge de Geest van Pinksteren ons helpen, met alle mensen vanuit alle rassen, 
standen, culturen en religies, kortom vanwaar ze ook komen, samen in vrede te 
leven. Dat Hij ons de weg zal wijzen van liefde, begrip en respect voor heel de 
schepping.                                                                                                                                 
 
Zr. Hermana 

          

 



                     

      Thy kingdom come   

We go back in history to October 1995. I was part of the 
international general board of our Congregation, in Dernbach 
(Germany). This board consisted of American, German, Dutch 
and Indian sisters. To get to know each other better, we 

decided to use a day to get to know each other and each other's cultures. The 
Netherlands was seen by the other members as a social, tolerant country, with self-
evident values and norms. America as positive and persistent, but also racist. 
Reverend Martin Luther King strongly opposed that racism. He fought for a peaceful 
America. He dreamed of a realm of peace and freedom, where all men, created equal, 
could live together justly in brotherhood without discrimination. An Empire, who would 
judged the  people by their character, not by the skin color or origin.  He dreamed of a 
world as God intended. His message was adhered to and understood by many, but did 
not understood by all. 

The world and society are changing. The Netherlands is no longer as it was described.  
Our tolerance, values and norms are now disappeared. What about our solidarity? 
There is less positive talk about migration, asylum seekers and refugees. Crime is 
increasing. Yes, we are forced to be open to the people of Ukraine, but does that 
change our mentality? Our country is now also divided, discriminatory and racist. Too 
bad! 

We should, like Martin Luther King back then, be more people with a dream, which can 

change the world. Then we contribute to the establishment of “God's Kingdom”, which 

grows where people are there for each other, just as God is there for every person.  

This will only work if we accept and take all people as they are. In the family, in the 

neighbourhood, at school, the workplace and also wherever we meet each other 

without regardless of origin, skin color, language or religion. 

In the Lord's Prayer, Jesus teaches us to pray: "Thy kingdom come." His Kingdom,” 

where love reigns. The love of God encompasses not only us humans, but all creation. 

A world habitable for all with flowers, trees, plants, animals and people. He wants all 

of this to come to fruition. He asks us to live in peace, justly and equally with each 

other, but also to treat creation with respect and to make it, what God intended.  

May the Spirit of Pentecost help us to live together in peace with the  people of all 

races, classes, cultures and religions,.In short, wherever we come from, that God will 

show us the way of love, understanding and respect 

for all creations. 

 Sr. Hermana 

 



  
 

 

 

    De Heilige Devasahayam 

 

 

Devasahayam, een hindoe, die zich in de achttiende eeuw tot het christendom 
bekeerde, is de eerste Indiase leek, die de titel van heilige heeft gekregen. Zoals  
aangekondigd door de Congregatie voor de Heiligverklaring in het Vaticaan. 

Op 15 mei 2022 verklaarde Paus Franciscus hem, samen met zes andere personen, 
tijdens de proclamatie van de canon in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan heilig. 
Hij is de eerste gewone man in India die een christelijke heilige werd. Dit artikeltje 
vertelt over wie hij was, zijn leeftijd en het werk dat hij deed voor de mensheid. 

Devasahayam, is in zijn doopnaam ook bekend als Lazarus. Deze Indiase leek van 
de katholieke kerk werd  in de 18e eeuw, op 23 april 1712, geboren in een 
hindoeïstische Nair-familie in Nattalam in het district Kanyakumari,Tamil Nadu, dat 
toen deel uitmaakte van het koninkrijk Travancore.  Hij bekeerde zich tot het 
katholiek geloof.  Volgens het christelijke geloof wordt hij als een martelaar 
beschouwd.  

Devasahayam diende aanvankelijk als ambtenaar aan het hof van de koning van 
Travancore, Maharaja Marthanda Varma, waar hij werd beïnvloed door een 
Nederlandse marinecommandant, kapitein Eustachius De Lannoy. Door hem leerde 
hij het katholieke geloof kennen, waarna hij zich bekeerde. Devasahayam werd door 
de Staat Travancore vermoord omdat hij dit geloof ondersteunde. 

Devasahayam werd op 2 december 2012 Zaligverklaard in Kottar, Tamil Nadu 300 
jaar na zijn geboorte.                                                                                                           
Terwijl hij predikte, legde hij vooral de nadruk op gelijkheid van alle mensen, 
ongeacht kasteverschillen, wat haat veroorzaakte onder de hogere klassen. Hij werd 
gearresteerd in 1749. Na toenemende ontberingen te hebben doorstaan, stierf 
Devasahayam als martelaar, nadat hij op 14 januari 1752 was neergeschoten op 39 
jarige leeftijd. 

Zr.Maria 

 

 

 



 

 

             

 The Holy Devasahayam 

 
  
 
 

 

Devasahayam, a Hindu who converted to Christianity in the eighteenth century, is the 
first Indian layman to receive the title of saint. As announced by the Vatican 
Congregation for the Cause of Saints.  
 
On May 15, 2022, Pope Francis canonized him, along with six other individuals, 
during the canon proclamation in St. Peter's Basilica in the Vatican. He is the first lay 
man in India to become a Christian saint. This little article tells about who he was, his 
age and the work he did for humanity.  
 
Devasahayam,  his baptismal name is also known as Lazarus. This Indian layperson 
of the Catholic Church was born in the 18th century, on April 23, 1712, to a Hindu 
Nair family in Nattalam of Kanyakumari district, Tamil Nadu, which was then part of 
the kingdom of Travancore. He converted to the Catholic faith. According to the 
Christian faith, he is considered as a martyr.   
 
Devasahayam initially served as an official in the court of the King of Travancore, 
Maharaja Marthanda Varma, where he was influenced by a Dutch naval commander, 
Captain Eustachius De Lannoy. Through him he got to know the Catholic faith, after 
which he converted. Devasahayam was killed by the State of Travancore for 
supporting this belief.  
 
Devasahayam was beatified on December 2, 2012 in Kottar, Tamil Nadu 300 years 
after his birth.  
While preaching, he especially emphasized equality of all people regardless of caste 
differences, which caused hatred among the upper classes. He was arrested in 1749. 
After enduring increasing hardship, Devasahayam died as a martyr after being shot 
on January 14, 1752 when he was 39 years old. 
 
Sr.Maria 

 

 

 

 

 

 



Wist U dat ……  

we de eerste dag van het nieuwe jaar weer begonnen zijn met een plechtige H. Mis 

in de Augustinuskerk. Er waren méér parochianen in de kerk dan andere jaren. 

Doordat alle parochies samengevoegd zijn en we één hoofdkerk hebben, komen bij   

bepaalde gelegenheden ook meerdere mensen naar deze kerk.  

In voorbereiding op de Bisschoppensynode in 2023 Paus Franciscus alle mensen 

oproept, om met elkaar te bidden, te luisteren en te communiceren over de kerk en 

haar toekomst. Hij wil luisteren naar hun adviezen en iedereen betrekken bij het 

nemen van beslissingen. 

de Konferentie van de Nederlandse Religieuzen (KNR) op 10 januari een Webinar 

(Zoomvergadering aan de computer) georganiseerd heeft.                                                                      

Prof. Dr. Myriam Wijlens, hoogleraar canoniek recht in Erfurt, door de Paus benoemd 

als “consulter” van de Bisschoppensynode in 2023, heeft over de inhoud van het 

synodale proces gesproken. Broeder Bernardus Peeters, de voorzitter van de KNR, 

Zr. Holkje van der Veer, en Bisschop Liesen gaven hun reacties.                                                           

De Zusters, Ignatia, Jophy, Maria en Hermana hebben deze Webinar, met heel veel 

geïnteresseerde  religieuzen, gevolgd. 

de Nederlandse provincie in november bij een bijeenkomst met al onze zusters en 

het generaal bestuur in een communiteit veranderd is. Op 11 januari 2022 werden de 

statuten van deze communiteit, in het bijzijn van Zr. Judith, de generale overste, het 

generaal bestuur, notaris H.A.M. Megens, juriste Janneke Doe van de KNR en alle 

zusters, ondertekend en vastgelegd. 

Pater Hoedemakers heeft laten weten dat het houden van conferenties op onze 

recollectiedagen te veel van hem vraagt. We zijn overeengekomen dat Zr. Ignatia in 

zijn plaats een voordracht zal geven. 15 Januari heeft ze met ons het thema ”God 

heeft mensen nodig, Hij heeft ons/mij nodig”, behandeld. Het was een heel goed 

onderwerp. Pater Hoedemakers heeft om 16.00 uur, na de aanbidding, de H. Mis wel 

opgedragen. 

wij het feest van onze Stichteres op 01 februari groots gevierd hebben. De dag 

begon met een inspirerend morgengebed, voorbereid door Zr. Jophy. Pastoor R. 

Kanke droeg om 10.30 uur een plechtige H. Mis op, waarna we met z’n allen van een 

heerlijk middagmaal genoten hebben. 

de tweede Webinar (Zoom vergadering van de KNR) op 07 februari weer op de 

computer te volgen was? Zr. Ignatia en Zr. Jophy hebben die gevolgd. 

alle werkzaamheden die door de regering, i.v.m. het Corona virus werden stopgezet,   

weer vrijgegeven zijn. 

Daardoor kon Zr. Jophy haar werk bij NOVI-Zorg in het Katharina huis in Sittard, op 

08 februari, en Zr. Vanitha haar taak op 09 februari in het KBO-gebouw (Katholieke 

Bond voor Ouderen) weer opnemen. Alle betrokkenen waren blij met de sociale 

contacten, die ze zo lang moesten missen.  

 



in het KBO-gebouw heel veel activiteiten voor ouderen aangeboden worden.  Zr. Maria 

startte er 14 februari met een aanvullende computercursus.  

op onze recollectiedag 19 februari, Zr. Ignatia een geloofsgesprek gehouden heeft met als 

thema: ” Ik ben de weg, de waarheid en het leven” Zij haalde daarna ook de pater op voor de 

H. Mis. Wij zijn blij dat de pater zich daar nog steeds voor ter beschikking stelt.  

ons leven in Nederland door de oorlog tussen Rusland en Oekraine ook veranderd is? 24 

Februari vielen de Russen Oekraïne binnen. De paus vroeg op 2 maart de bevolking, 

gezamenlijk voor de vrede te bidden. De NAVO en het Westen steunen Oekraïne en sturen 

wapens. De gevolgen van deze oorlog treffen de economie wereldwijd.  

een van onze medewerksters uit de keuken, 09 maart waarschijnlijk voor een langere tijd 

ziek geworden is. We zagen ons genoodzaakt een traiteur uit Landgraaf in de arm te pakken 

om gedeeltelijk onze middagmaaltijden te verzorgen. We zijn content over het resultaat, 

maar we hopen toch weer eens over twee keukenhulpen te kunnen beschikken. 

Pastoor Kanke op 09 en 16 maart bij ons in huis om 14.00 uur twee lezingen gehouden heeft 

over de Eucharistie. Het waren interessante lezingen voor ons allemaal. Pastoor heeft deze 

lezingen ook ’s avond in de parochie voor alle gelovigen gegeven. Wij kunnen niet met ons 

allen deze bijeenkomsten bijwonen.  

Zr. Jophy op 14 maart in Heerlen gestart is met een basiscursus boekhouden. Het is altijd 

goed dat meerdere zusters hier iets van af weten. 

onze geassocieerde leden op 17 maart voor de eerste keer, na twee jaar i.v.m. de Corona, 

met Zr. Ignatia en Zr. Jophy, weer in klooster Sancta Maria zijn samengekomen. Het zullen 

in de toekomst middagbijeenkomsten zijn.  Zr. Ignatia sprak over een Synodale kerk. Een 

kerk waarin we samen Gods kerk onderweg zijn. Het thema waardoor Paus Franciscus de 

gehele wereld wil voorbereiden op de Bisschoppen Synode van 2023.  Met de 

Eucharistieviering van Pater Hoedemakers, om 16.00 uur, werd de dag gesloten. 

Zr. Apollonia, Zr. Mechtild, Zr. Ignatia en Imelda Crijns op 22 maart, door Pastoor Kanke, 

tijdens een Eucharistieviering, het sacrament der zieken ontvangen hebben. Niet omdat ze 

ziek zijn, maar wel een leeftijd van boven de 95 jaar bereikt hebben. 

bij de Statusverandering van onze provincie naar communiteit, Zr Betty vanuit het Generaal 

bestuur, tot onze contactpersoon benoemd geworden is. Het is de bedoeling dat ze ons 

regelmatig zal bezoeken.    

het Katharinahuis in Sittard, momenteel aan Stichting NOVI-Zorg verhuurd is. Er wordt 

dagopvang gegeven aan mensen met een beperking. De directeur, Dhr. W. Pécasse gaat 

met pensioen. Hij heeft ons op 20 april met de nieuwe directeur Mevr. E. Gerrits, bezocht. 

We hadden een prettig kennismakingsgesprek en wensten haar veel succes.   

Pastoor R. Kanke op 24 april, een H. Mis met eigen parochianen en vluchtelingen in de 

Christus Koning kerk gevierd heeft. In het voorafgaand artikeltje hebt U al kunnen lezen dat 

er veel Oekraïense ouders met kleine kinderen aanwezig waren.       

Pastoor Amalraj uit Stramproy, Anton en enkele leden van de Tamil vereniging, waarbij 

Zr.Jophy in het verleden werkzaam was, op 26 april ons zijn komen uitnodigen om als gast 

bij de bedevaart van 14 mei in Banneux aanwezig te zijn. Zij willen Zr.Jophy verrassen.                 

onze Diaken Arulraj Mariasusai op 26 april in zijn thuisparochie in India tot priester is gewijd. 

Wat een geluk dat hij deze grootste dag van zijn leven, samen met eigen familie en 



parochianen kon vieren. Zijn eerste H. Mis in onze eigen parochiekerk op 22 mei was. Wij 

hopen dat Kapelaan Arulraj een goede priester mag worden, zoals God hem bedoeld heeft. 

Connie Snijders uit Australië, een goede bekende van Zr.Ignatia van 04 tot 16 mei voor 

enkele weken bij ons op vakantie geweest is. Vorige jaren  bracht ze die in de Heilbron in 

Treebeek door. 

 Latsey, de vroegere tuinman van de zusters in Treebeek, op 14 mei met Zuster Jophy, Zr. 

Ignatia en Connie Snijders naar de bedevaart van de Tamilvereniging in Banneux gereden 

is. Tijdens de Eucharistieviering werd Zr.Jophy gehuldigd en bedankt voor haar bewezen 

diensten. Ook haar 40-jarig Professiefeest kreeg de volle aandacht.  Zr Hermana kon hier 

niet bij aanwezig zijn, omdat Zr. Apollonia zich niet goed voelde. 

Kapelaan Arulraj op 22 mei zijn eerste H. Mis opgedragen heeft in onze Parochiekerk St. 

Augustinus. Na afloop was er een receptie met alle parochianen in de tuin van de pastorie. 

de Regiovergadering van de KNR op 31 mei in Maastricht bij de Zusters onder de Bogen 

gehouden werd. Het is een goede gelegenheid om de inhoud van de grote KNR vergadering 

met kleinere groepen religieuzen voor te bereiden.    

Zr.Jophy op 07 juni vanuit India bericht kreeg dat haar broer ernstig ziek was en op de 

intensieve care in het ziekenhuis was opgenomen. Haar geplande vakantie moest ze naar 

voren schuiven. Ze heeft met spoed de 11de  juni van de eerste mogelijkheid   gebruik 

gemaakt om te vliegen. 

Zr.Hermana op 09 juni aanwezig was op een drukke KNR-vergadering in Den Bosch. Negen 

onderwerpen werden er behandeld. Na de middag kwam het slotdocument van de Synode 

aan de orde  

de tweede bijeenkomst van de geassocieerde leden op 16 juni heeft plaatsgevonden. Het 

geloofsgesprek over de Synode behandelde Zr.Ignatia. Ook de zusters waren hierbij 

aanwezig en Pater Hoedemakers sloot de dag met een H. Mis. 

Zr.Betty onze contactpersoon uit het Generalaat ons op 20 juni nog even bezocht heeft om 

bij te praten. 

wij op 23 juni s’ ochtends het droevige bericht kregen dat de broer van Zr.Jophy thuis, toch 

nog vrij onverwacht, overleden was. Moge hij in Gods Rijk leven in vrede. Wij zullen hem, 

Zr.Jophy en de familie in onze gebeden gedenken. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


