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Beste zusters. Geassocieerden, vrienden en bekenden.

Daar staan we dan weer op het einde van het jaar op
weg naar Kerstmis. De laatste maanden leefden we
anders als dat we gewend waren Veel mensen zijn ziek
geweest, besmet door corona en positief getest. Als het niet echt nodig
was om uit te gaan, zijn we zoveel mogelijk thuisgebleven. Als je toch naar
buiten moest werd verwacht dat je een mondkapje zou dragen. Bezoek
dat we mochten ontvangen, was ook beperkt. Daardoor zijn onze
geassocieerden dagen uitgevallen. Wat heel erg jammer is. Alle
maatregelen zijn getroffen voor ons eigen bestwil. Gelukkig zijn wij
allemaal gezond gebleven en we hopen dat we die gezondheid mogen
behouden. God heeft alles in handen en wat God doet is altijd goed, zegt
onze Stichteres in brief 166. Zij schrijft dat naar de Zusters in Amerika, die
in dat jaar, door een bepaalde griep, acht jonge zusters zagen sterven.
Dat verlies was ook toen heel erg voor hen. Het leven gaat verder. Corona
of niet, Kerstmis zal het worden. We vieren het al dan niet aangepast aan
de omstandigheden. De natuur en de opeenvolging van de dagen gaan
hun eigen weg en behouden hun ritme. Wij proberen positief te blijven en
laten de moed niet zakken. We hebben de nieuwe Schakel in handen en
lezen over Kerstmis, roeping, bidden, feesten, bezoek en nog meer. Wist
U is sowieso erbij. Zoals altijd wens ik jullie veel leesplezier.
Ondanks alles ook een Zalig Kerstfeest en een gezegend, gezond Nieuw
Jaar.
Zr.Hermana
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Dear sisters. associates, friends and acquaintances.

There we are again at the end of the year on the
way to Christmas. The last few months we lived
differently than we were used to. Many people
have been ill, infected by corona and tested positive. If it wasn't really
necessary, we stayed at home as much as possible. If you did have to go
outside, you were expected to wear a mouth mask, and visits that we were
allowed to receive were also limited. As a result, our associates didn’t meet
this year. Which was very pity. All measures have been taken for our own
good. Fortunately, we have all remained healthy and we hope that we can
maintain that health. God is in control and what God does is always good,
that is it what our Foundress says in letter 166. She writes that after the
Sisters in America, who saw eight young sisters die that year, also with a
certain flu. That loss was very bad for them even in that time. Corona or
not, it will be Christmas. We celebrate whether or not adapted to the
circumstances. Nature and the succession of the days go their own way
and keep their rhythm. We try to stay positive and do not lose heart. We
have the new Link in our hands and read about Christmas, calling, praying,
celebrations, visits and more. The text: “Do you know,” is always there. As
always, I wish you a lot of fun reading. Despite everything, also a Merry
Christmas and a blessed, healthy New Year.
Zr.Hermana
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25 jaar in Nederland 1995 – 2020, (Korte introductie)

In 1977 werd ik lid van de Congregatie van
de Arme Dienstmaagden van Jezus
Christus via Sr.Germaine. Ik ben de eerste
zuster van deze congregatie uit Tamil
Nadu, India. In 1981 deed ik mijn eerste
professie en mijn eeuwige professie was in
1985. Ik studeerde maatschappelijk werk
en voor de verpleging van melaatsen. Ik
heb ongeveer 10 jaar met de melaatsen in
Bangalore en in Noord-India gewerkt. Ik was ook 3 jaar overste
in Dhamnod, Noord-India.

Mijn reis naar Nederland
In 1995 was Zr.Arnolda Provinciaal Overste in Nederland. Zij
vroeg de Indiase Provinciale overste mij naar Nederland te
sturen om hun missie voor de Sri Lankaanse Tamils, die
vluchtelingen zijn in Nederland, te steunen en tevens te zorgen
voor de Nederlandse zusters. Ze spraken met elkaar en gingen
akkoord. Daarna vroegen ze mij en ik zei ook “ja” tegen hen. Er
waren zoveel andere zusters in India, maar God heeft mij
uitgekozen om een nieuwe missie in een ander land te ervaren.
Ik prees en dankte God voor deze geweldige kans.
Op 15 december 1995 kwam ik in Schiphol aan. Zr.Arnolda en
Zr. Ignatia stonden te wachten om mij te verwelkomen in
Nederland. Toen ik uit de luchthaven kwam, was ik erg blij om
onze zusters daar voor mij te zien staan. Ze waren heel blij me
te zien en gaven me een hartelijk warm welkom in Nederland.
Opnieuw dankte ik God voor mijn veilige reis. We kwamen met
de trein van Schiphol naar Sittard.
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Onderweg zag ik een wit ding en ik vroeg de zusters wat dat
was? Ze vertelden me dat het sneeuw was. De eerste keer zag
ik de mooie witte vlokken uit de hemel - dat was nu sneeuw!
We zijn met de auto van Sittard naar ons provincialaat in de
Vaart, te Geleen gegaan. Er waren veel zusters die me met een
vreugdevol
hart
verwelkomden.
Ze
gaven
me
“worteltjesstamppot”. De eerste keer dat ik deze maaltijd at. Het
was goed.
Daarna nam Zr.Ignatia me mee naar Treebeek, een ander
klooster. Het klooster is een privéwoning. Hier woonden 4
zusters. Het was bijna avond toen Zr.Ignatia, mij mijn kamer liet
zien. Er was een bed en een bureau, maar geen kast om mijn
kleding op te hangen en ook geen warm water. Hier zonder warm
water kunnen we niets doen. Voor mij was het erg moeilijk om
warm water te krijgen, want 's morgens en' s avonds was de
badkamer bezet. Dus 3 jaar woonde ik in deze kamer. Het was
een sacristie.

Mijn missie in Nederland.
De volgende dag zag ik Zr. Amala die ook in dit klooster woonde.
Op 16 dec. 1995 ben ik begonnen met Zr. Amala voor de Sri
Lankaanse Tamils te werken en te zorgen. We bezochten
dezelfde huizen en maakten een cultureel programma voor de
kerstviering met de Tamils. In Nederland waren ze gevestigd op
verschillende plaatsen Maastricht, Geleen, Sittard, Heerlen,
Landgraaf en Kerkrade.
We bezochten de huizen en ontdekten wat ze nodig hadden. Ze
kenden geen Nederlands en wij ook niet, maar we kenden
Engels. Wij waren de vertalers voor hen bij de overheid,
maatschappelijk werkers, advocaten, ziekenhuizen en zelfs de
rechtbank.
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Zr. Ignatia was altijd bij ons voor al onze officiële taken. Zonder
God en zonder Zr. Ignatia kon ik mijn missie in dit vreemde land
niet volbrengen. Hoewel ik dezelfde taal sprak, kwamen Tamils
uit een ander land en de mensen zijn ook heel anders. Ik
probeerde hun manier van leven te leren om met hen samen te
werken. Het was niet zo gemakkelijk, maar ik voelde dat de
Geest van God altijd bij me was en me leidde.

Op zoek naar een klein huis.
We hadden geen plaats om de Tamil-mensen te verwelkomen.
Zrs.Ignatia, Amala en ik begonnen een plek in Sittard te zoeken
omdat Sittard de belangrijkste plaats was voor alle Tamils die bij
ons kwamen. We gingen naar alle straten en lazen de krant om
te zien of er een huis te koop was. Eindelijk vonden we een huis
vlakbij het Oranje Hotel in Sittard. Voordat wij het huis kochten,
braken dieven in en namen wat ze nodig hadden mee. Dus
hebben we dat huis niet gekocht. We waren weer aan het zoeken
en vonden een huis van het Groene Kruis waar baby's werden
behandeld. Het Groene Kruis stopte met dat werk en het huis
werd te koop aangeboden. Het team van de Nederlandse
Provincie heeft het huis gezien en gekocht. Het werd ingezegend
door de bisschop en de huisnaam werd Huize Katharina.
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In dit huis hebben we veel activiteiten ondernomen met de Tamilmensen: voorbereiding op de Heilige Mis, zangoefening,
doopsel, eerste Heilige Communie, voorbereiding huwelijk,
dansen, koken, naaien, Tamil-lessen, een dag bezinning,
voorbereiding voor de kerstviering, bedevaarten, adviseren
enzovoort. In 2006 stopte ik met het werk voor de Tamils omdat
er minder Tamil-vluchtelingen naar Nederland kwamen en er niet
veel werk voor 2 zusters fulltime was. Daarna ging ik naar
Vroenhof om de oude mensen te helpen en ook onze eigen
zusters die daar opgenomen waren. Ik hielp ook bij de
administratie in de Provincie Nederland.

Nederlandse taal.
Omdat ik reeds de volgende dag met mijn werk begon, leerde ik
mijn basis Nederlands niet. Door te horen zou ik wat woorden
oppikken om te leren. In 1998 kwam Zr.Jophy naar Nederland en
gingen we samen naar de taallessen.
Er waren veel verschillende nationaliteitsstudenten in onze klas.
De leraar kon dus geen individuele toevoegingen geven. Het
waren parttime lessen 2 dagen in een
week. Na 3 maanden stopte ik met de
les vanwege de werkdruk. Ik kon mijn
studie niet met werk combineren. In
Treebeek spraken de zusters meestal
dialect. Dus ik kon de taal niet
oppikken met de perfecte uitspraak.
Intussen heb ik mijn rijbewijs gehaald.
In 2010 heb ik basisboekhouding gestudeerd. In 2012 heb ik mijn
inburgering afgerond. In 2016 ging ik 20 uur Nederlandse taal
leren waardoor ik me een beetje beter kon behelpen.
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In het begin was het voor beide partijen erg moeilijk om alles uit
te leggen en te begrijpen. Als ik ze wilde laten begrijpen wat ik
zei, sprak ik wat harder. Sommige Nederlandse zusters
begrepen ook niet dat wij, Indiase zusters, hun missie in
Nederland kwamen helpen. Er waren dus niet genoeg goede
voorbereidingen. Maar toch geniet ik van mijn verblijf en mijn
werk in Nederland door het zien van de blijde gezichten van de
bejaarde zusters. Het gaf me volledige kracht en natuurlijk met
Gods zegeningen en Zijn aanwezigheid en de Geest van de
H.Katharina Kasper bereikte ik een 25-jarig verblijf in Nederland.
Heel vaak kwamen deze woorden in me op:

“Bloei, waar je geplant bent. ”
Heilige grond – Dernbach.

Op mijn eerste bezoek aan Dernbach genoot ik van de schepping
onderweg. Het was het mooiste om de verschillende soorten
kleuren bladeren aan de bomen te zien met de zon erop
schijnend. Toen ik Dernbach bereikte, ons moederhuis, Heilige
grond MMK rustend onder het altaar, haar plaats op het kerkhof
van onze zusters, de Heilborn - waar we onze naam ADJC
kregen. Ik had geen woorden om mijn vreugde te uiten. Ik dankte
en prees God omdat Hij me tot deze bijzondere Congregatie had
geroepen.

Vakantie thuis.
25 jaar geleden waren er niet veel vliegtuigen die naar India
vlogen, misschien wel één keer per week. In het begin, kreeg ik
eens in de drie jaar voor een maand verlof, daarna eens in de
twee jaar, nu ieder jaar naar huis.
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Toen mijn moeder nog leefde, verlangde ik ernaar om elk jaar
naar huis te gaan.Die tijd was niet toegestaan. Nu heb ik geen
moeder meer, maar ik kan elk jaar naar huis. De tijd is
veranderd.

Econome voor de Provincie Nederland.
Sinds 2011 benoemde het Nederlandse Provinciaalteam mij tot
econome van de Provincie Nederland. Ik hielp al bij de
administratie, ik kende het werk.
Zr. Hermana helpt me bij het schrijven van de officiële brieven
en ik heb veel geleerd van de vergaderingen enzovoort. Het is
niet zo eenvoudig om met geldzaken te werken. Soms kan ik
niet iedereen tevredenstellen. Maar nog steeds ben ik erg blij
om te helpen en doe mijn best voor de provincie met Gods
Genade.
In deze 25 jaar heb ik veel wonderbaarlijke dingen meegemaakt
met ups en downs. Ik ben ook niet perfect, maar toch doe ik het
alleen voor God en probeer ik het allerbeste om mijn leven te
geven voor Zijn Glorie. Ik ben de Indiase provincie en de
Nederlandse provincie zeer dankbaar die mij deze prachtige
kansen gegeven hebben om te leven, werken en ervaringen op
te doen als ADJC in Nederland. “Geprezen zij God nu en voor altijd
“.
Zr.Maria
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25 years in Nederland (1995 – 2020) Short Interaction
In 1977 I joined the Congregation of the Poor Handmaids of
Jesus Christ via Sr. Germaine. I am the first sister for this
Congregation from Tamil Nadu, India. In 1981, I pronounced my
first Profession and my final Profession was in 1985. I studied
social work and for the Leprosy. I worked about 10 years with the
Leprosy patients in Bangalore and in North India. I also was
superior for 3 years in Dhamnod, North India.

My journey to the Netherlands.
In 1995 Sr.Arnolda was Provincial in Nederland. She asked
Indian Provincial to send me to Nederland to support their
mission for the Sri Lankan Tamils who were refugees in
Nederland as well as to care for the Nederland sisters. They
agreed each other and asked me and I also said, yes to them.
So many other sisters were in India but God has chosen me to
experience new mission in another country. I was praising and
thanking God for this great opportunity.
In 15 December 1995, I came to Schiphol. Sr.Arnolda and
Sr.Ignatia were waiting to welcome me to Nederland. When I
came out of the Airport, I was joyful to see our sisters standing
there for me. They were very happy to see me and gave me
heartful warm welcome to Nederland. Again, my heart arose to
thank God for my safe journey. We came from Schiphol to Sittard
by train. On the way I saw white thing and I asked the sisters
what was that? They told me that it was snow.
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First time, I saw the beautiful white flakes from heaven - that was
snow. We went from Sittard to our province House in De Vaart,
in Geleen by car. There were many sisters who welcomed me
with the joyful heart. They gave me to eat (cooked) mixed
potatoes with carrots. First time I ate this meal. It was good. After
that Sr. Ignatia took me to Treebeek, another convent. The
convent is a private house. Here 4 sisters were living. It was
almost in the evening Sr. Ignatia showed my room. There was a
bed and a desk but no cupboard to hang my cloths as well as no
warm water. Here without warm water, we can do nothing. For
me It was very difficult to get warm water because morning and
evening the bath room was occupied. So, 3 years I lived in this
room. It was a sacristy.

My mission in the Netherlands.
Next day, I saw Sr. Amala who was also living in this convent. In
16 dec.1995, I started my work with Sr. Amala for the Sri Lankan
Tamils. We visited same houses and was preparing cultural
program for the Christmas celebration with the Tamils. In
Nederland they were situated in different places Maastricht,
Geleen, Sittard, Heerlen, Landgraaf and Kerkrade. We were
visiting the houses and finding out what they needed. They did
not know Dutch and we too, but we knew English. We were the
translators for them by government, social workers, lawyer,
hospitals and even the court. Sr. Ignatia was always with us for
all our official works.
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Without God and without Zr. Ignatia I could not accomplish my
mission in this foreign country. Though we were speaking the
same language but Tamils came from another country and the
people are also very different. I tried to learn their way of life in
order to work with them. It was not so easy, but I could feel that
the Spirit of God was always with me and leading me.

Searching for a small house.
We had no place to welcome the Tamil people. So, Srs.Ignatia,
Amala and me were started to look for a place in Sittard because,
Sittard was the main for all the Tamils to come to us. We went to
all the streets and read the newspaper to see if any house to be
sales. At last, we found a house near by the Orange Hotel in
Sittard. Before buying the house, the thieves entered and took
what they needed. So, we stopped to buy that house. Again, we
were searching and found the place Green Cross where the
babies were taking care and they stopped that work and the
house was to sale. The Netherland team saw the house and
bought it. Blessed by the Bishop. The house name was House
Katharina. In this house, we did many activities with the Tamil
people - preparing for the Holy Mass, song practicing, Baptism,
First Holy Communion, marriage preparations, dance, cooking,
sewing, Tamil language classes, one day reflection, preparing for
the pilgrimages, Christmas celebrations, counseling and so on.
In 2006 I stopped the work for the Tamils because very less Tamil
refugees were coming to Nederland and there was not enough
work in full time for two sisters.
Then I went to Vroenhof to help the old people and also our
sisters who were living there. I was helping also the
administration in the Nederland Province.
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Nederland language

Since next day onwards I started my
work, I did not study my basic Dutch. By
hearing I would pick up some words to
speak. In 1998 Sr. Jophy came to the
Netherlands and we together went to the
language classes. There were different
nationalities students in our class. So,the
teacher could not be able to give
individual attention. It was a part time classes and 2 days in a
week. After 3 months, I stopped the lesson because of the
workload I could not concentrate my studies. In Treebeek, the
sisters were speaking most of the time dialect. So, I could not
pick up the language with the perfect pronunciation. In between
I got my driving license. In 2010, I studied basic accounting. In
2012, I have completed my integration course. In 2016, I went for
20 hours Dutch language which is helping me little better. In the
beginning was very difficult for both sides to explain and to
understand. When I wanted to make them to understand, I would
speak little harder. Some Dutch sisters also did not understand
that we, Indian sisters came to help their mission in Nederland.
So, there was not enough proper preparations. But still I am
enjoying my stay and my work in Nederland by seeing the elderly
sisters’ glad faces, it gave me full strength and of course with
Gods blessings and His Presence and St. Katharina Kasper
Spirit guided me to 25 years in Nederland. Very often these
words would come to my mind “Bloom, where you are planted.”
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Holy Ground – Dernbach.
My first visit to Dernbach I enjoyed the Gods creation on the way.
It was most beautiful to see the different kinds of color leaves on
the trees with the sun shine on it. When I reached Dernbach our
mother house – Holy ground – MMK. resting under the alter – her
grave place – our sisters’ graveyard – Heilborn – where we got
our name PHJC. I had no word to express my joy, I was only
thanking and praising God for calling me to this special
Congregation.

Home holidays
25 years ago, there were not many aero planes to fly to India;
might be once in a week. In the beginning, I was getting home
leave once in three years for a month, then once in 2 years, now
a days every year can go home. When my mother was alive, I
was longing to go home every year, that time was not allowed.
Now I have no mother but I can go home every year. The time
has changed.

Treasurer for the Nederland Province.
Since 2011 the Nederland Provincial team appointed me as a
treasurer of the Province. Already I was helping in the
administration, I knew the work. Sr. Hermana is helping me to
write the official letters and I learned many things from the
meetings and so on. It is not so easy to work with the money
matters and also, I am not able to satisfy everyone. Still, I am
very happy to help and doing my best for the Province with God
Graces.
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In 25 years, I experienced many wonderful things with ups
and downs. I am also not perfect, but still, I am doing for
God alone and trying to bring very best of my life for His
Glory. I am very thankful and grateful to the Indian and
Nederland Provinces who are giving me this wonderful
chance to live, work and to experience as a PHJC in
Nederland. “God be praised now and forever.”
Sr. Maria

Gezellig bezoek.
Op 02 september zaten Zr.
Ignatia en Zr. Maria uit Treebeek
om 10.00 uur voor de H. Mis in
onze kapel. Nu is dat niets
bijzonders, want wij hebben wel
vaker met alle zusters een
Eucharistieviering samen. Maar
juist deze dag was anders dan
gewoonlijk. Iedereen wist dat
onze Bisschop Harrie Smeets
werkbezoeken heeft afgelegd in de dekenaten van ons Bisdom
en daarbij ook afgevaardigden van de parochies heeft bezocht.
Hij wil zijn priesters en de kerkbesturen leren kennen met hun
dagelijks werk onder de parochianen. Die taak was volbracht.
Niet alleen de priesters, maar ook de religieuzen hebben zijn
aandacht. Vandaag kregen wij die. Dat was dan ook de reden
dat onze zusters uit Treebeek aanwezig waren. De datum voor
een kennismakingsbezoek was met het secretariaat van het
Bisdom vastgelegd.
Bij de preek tijdens de Mis toonde
Monseigneur ons o.a. een foto van een getuigschrift met de
volgende tekst
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Getuigschrift bij het verlaten der school: Wilhelmina Frenken –
R.K., geboren den 21 April 1893 te Sittard – heeft de Bijzondere
School der Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, gevestigd
te Lutterade, van den 4 October1902 tot heden geregeld
bezocht. - Godsdienst: Zeer goed - Gedrag: Goed tot Zeer goed
- Vlijt: Goed tot Zeer goed. Andere vakken met hun waarderingen stonden er ook op. De
laatste regels waren de datum en een handtekening:
Lutterade, den 11 April 1906. Afgegeven door Zr. M. Alacoque,
ADvJC
Wie was deze schoolverlater? Niemand minder dan de oma van
de Bisschop, die van 1902 tot en met 11 april 1906, in de
Geenstraat bij de zusters op school gezeten had. Wij konden
zien dat hij met dit getuigschrift blij en dankbaar was. Na de H.
Mis was er volop tijd om gezellig met elkaar koffie te drinken, te
praten en van gedachten te wisselen. De Bisschop was in elke
zuster afzonderlijk zeer geïnteresseerd. Hij vroeg en luisterde.
Wij merkten dat hij onze Congregatie goed kende en precies wist
op welk vlak wij ons in het verleden actief hadden ingezet. Vóór
zijn vertrek bedankte hij ons hiervoor en voor alles wat we in de
maatschappij betekend hadden en nog betekenen.
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Wij hebben ervaren dat we een menslievende Bisschop rijk zijn,
met oog en oor voor alle mensen die hij ontmoet. Niet alleen in
zijn bisdom maar ook wereldwijd. De woorden die hij in zijn
wapen koos, komen tot hun recht. “In Gods naam mensen
liefhebben en daardoor samen een kerk vormen die leeft vanuit
christus en dat leven deelt met de mensen om zich heen.”
Deze spreuk staat niet alleen in zijn wapen, hij draagt het uit in
de praktijk. Hij getuigt ervan.
Zr. Hermana

Pleasant visit.
On September 2, Sr. Ignatia and Sr. Maria from Treebeek were
in our chapel at 10.00 am for Holy Mass. Now that is nothing
special, because we often have a Eucharistic celebration with all
the sisters together. But this very day was different from usual.
Everyone knows that our Bishop Harrie Smeets paid working
visits to the deaneries of our Diocese and also visited
representatives of the parishes. He wants to get to know his
priests and the church authorities with their daily work among the
parishioners. That task was done. Not only the priests, but also
the religious have his attention. Today it was our turn. That is why
today our sisters from Treebeek were present. The date for an
introductory visit was set with the secretariat of the Diocese.
Mass began at 10:00 am. During the sermon, Monsignor showed
us a photo of a certificate with the following text:
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Certificate upon leaving school: Wilhelmina Frenken - R.K. born
April 21, 1893 in Sittard - has regularly visited the Special School
of the Poor Handmaids of Jesus Christ, located at Lutterade,
from October 4, 1902 to the present day. Religion: very good.
Behavior: good to very good, Diligence: good to very good.
Following the courses with their ratings. ……
Signed: Lutterade, April 11, 1906 Issued by
Sr. M. Alacoque, ADvJC.
Who was this high school dropout? None
other than the Bishop’s grandmother, who
had been at the sisters' school in
Geenstraat from 1902 to 11 April 1906. We
could see that he was happy and grateful
with this certificate. After Mass, there was
plenty of time to enjoy a cup of coffee, to
talk and to exchange ideas. The Bishop was
very interested in each sister. He asked and
listened. We noticed that he knew our
Congregation well and knew exactly in
which area we had been actively engaged in the past. Before he
left, he thanked us for this and for everything we had meant and
still mean in society. We have experienced that we are a humane
Bishop, with an eye and an ear for all the people he meets. Not
only in his diocese, but also worldwide. The words he chose in
his weapon come into their own. "To love people in God's name
and thereby form a church that lives from Christ and shares that
life with the people around it." This spell is not only in his weapon,
but he also carries it out in practice. It's his testimony.
Zr. Hermana
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Wat is roeping?
Het is iets onaantastbaars, iets dat in
een menselijk wezen is neergelegd. Het
behoort tot het wezen van de mens en
bestaat uit een verlangen, hunkering
naar iets dat niet te beschrijven is. Deze
hunkering
kan
groeien,
bloeien,
afnemen en verdorren. Besteedt men er
aandacht aan dan groeit de roeping uit
tot een diepere verhouding tot God, die
hem in leven heeft geroepen, hem
ondersteunt en de weg wijst die hij moet gaan. Bij onze intrede
in het klooster werden wij niet gevraagd onze motieven kenbaar
te maken. Wij werden beoordeeld naar het volgzaam beoefenen
van de deugden en de geloften. Het werd een tijd van activiteiten
in onderwijs, ziekenzorg en bejaardenverpleging. Dienstbaarheid
en charitatieve instellingen voerden de overhand. Veel kloosters,
tehuizen en inrichtingen werden gebouwd. Goed werk werd er
verricht en Gods zegen rustte op de religieuzen alsook op de
patiënten.
Nu staan de grote kloosters leeg! Ze staan te koop. Wat is de
oorzaak en waartoe dit alles? Zijn de kloosters met hun inwoners
niet te ver afgedwaald van wat God met de wereld en de mens
wil? Aanvankelijk waren de constituties richtingwijzers voor
kloosterlingen en hun roeping. De constituties werden hoofdzaak
en de echte roeping tot een navolging van Chr. bijzaak. De
voorschriften werden verabsoluteerd en golden voor allen
hetzelfde.
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Menselijke aspecten zoals eigen inzichten, wenselijke goede
werken, eventuele gepaste uitzonderingen pasten niet in een
Congregatie met vastgestelde constituties. Hier en daar verzette
zich wel eens een kloosterling. Haar roeping, haar geweten gaf
haar de moed en de durf om andere wegen te gaan. Zijn deze
“andersdenkenden” niet juist de mensen die ons wakker
schudden om nieuwe wegen te gaan? Mogen het juist niet
kloosters zijn die God aangenamer zijn dan de vele grote
tehuizen? Zouden de geloften niet aangepaster moeten zijn aan
deze tijd en omstandigheden? De vrijheid van de huidige
problemen aan te kunnen passen, vraagt om kleine groepjes.
Geëngageerde, elkaar bemoedigende leden. Sporen van God
zijn overal en altijd in ieder mens te vinden. Daartoe heb je geen
grote kloosters meer nodig. Kleine cellen met de spiritualiteit van
J. Chr. en onze Stichteres zijn voldoende om roepingen weer te
wekken. Het koninkrijk Gods vind je in jezelf. Mogen wij het
Goddelijk Licht in ons meedragen en ertoe geroepen zijn om dat
uit te dragen in de wereld (Mt 5, 14-15). Paus Franciscus heeft
de religieuzen opgeroepen om nieuwe wijn in nieuwe zakken te
doen. Wel, hier is een kans om van grote gemeenschappen
kleine te maken en is het probleem van te grote huizen opgelost
en kunnen er misschien nieuwe originele roepingen weer
opbloeien.

Nieuwe roepingen?
Ondanks de drang naar macht, rijkdom,
geld, eer en aanzien in deze tijd zijn er nog
mensen die religieus geraakt worden en
deze geraaktheid willen ontwikkelen in hun
leven. Zij laten zich inspireren door de Bijbel en het evangelie,
maar ook door nieuwe inzichten en zoeken
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naar de waarden en betekenis ervan voor hun leven. Gelijktijdig
zoeken zij ook geestverwanten. Mensen waarmee zij hun
ervaringen kunnen delen. Tevens een plek waar zij bijeen
kunnen komen. Een plek waar respect wordt afgedwongen, waar
lief en leed openlijk gedeeld worden. Een bijeenkomst of viering
waar geestkracht en kleine gemeenschappen ontstaan van
mensen die de Kerk van Christus en Zijn Boodschap niet
verlagen tot historie maar de kern van Christus Mysterie
vasthouden. Het zoeken van geestverwantschappen en het
vinden van een plaats waar Gods Woord eigentijds wordt
vertaald zijn moeilijk te vinden. Concrete werken van
barmhartigheid worden steeds nog gedaan. Grote problemen
voor deze tijd zijn: milieuvervuiling, klimaatverandering, migratie,
oorlog en onveiligheid, de vluchtelingen, en de inzet voor de
Schepping. (Laudate Si) Een nieuwe generatie zal echter de
hand aan de ploeg staan. Lekenbewegingen zullen een grote rol
gaan spelen. Welke kant het Religieus Leven van ons A.D. v J.
Chr. precies zal uitgaan weten we niet. Steeds zullen er mensen
zijn die bij willen dragen aan het Rijk van God hier en nu. Wat
onze H. Kath. Kasper van plan is en welke weg Zij aangeeft die
wij in de toekomst begaan zullen en eventueel kunnen gaan, is
voor ons nog wazig. De weg is nog lang, maar de wil is aanwezig.
Kunnen wij de oude wijnzakken verruilen voor nieuwe en de
oude wijn wegdoen om frisse jonge wijn in de wijnzakken te
bewaren? “Zie ik zal iets nieuws beginnen” Merkt U het niet? Jes.
49,18
Blijf niet staren op wat vroeger gebeurde,
en sta bij het verleden niet stil
Zie ik ga iets nieuws beginnen,
het is al ontloken, bemerkt gij het niet?
Thans maak ik door de steppe een weg
En stromen in de woestijn.
Zr.Ignatia
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Tijd?
Covid 19 heeft ons voor de tweede keer in zijn greep en tante
Corona heeft ons niet verlaten. Zij zweeft nog steeds heimelijk
en ongrijpbaar om ons heen en daardoor heeft ze ons hele leven,
de samenleving en de economie veranderd. Op anderhalve
meter afstand staan we uit elkaar. In de winkel helpt het wagentje
ons afstand te houden. Lieve mensen bezoeken kan maar heel
beperkt. Koffiedrinken bij de buren of een vriendin stellen we uit
en het nieuws brengt nog steeds niet veel goeds.
Het is een feit, het duurt al maanden en wij zullen er het beste
van moeten maken. Hebben we er ook iets van gemaakt of
geleerd? We weten dat wij niet alleen, maar de hele wereld lijdt.
Zijn we opmerkzamer geworden voor de mens naast ons. Soms
wel, we sturen meer kaartjes of bellen vaker op. Wij hebben meer
tijd gekregen om te bidden. Bidden we voor elkaar, voor hen die
het moeilijk hebben, hongerlijden, hun werk kwijt zijn geraakt en
het niet meer zien zitten? Bidden we voor vrede in de wereld en
voor alle mensen die slachtoffer zijn geworden van
natuurrampen of geweld? Er is zoveel om voor te bidden. God is
altijd thuis. Ik heb eens een mooie tekst gelezen en bewaard die
ik hier met jullie deel. Ik lees hem nog vaak, maar Ik kan er geen
bron van vermelden, omdat ik niet meer weet hoe ik eraan
gekomen ben.
“Ik ben voor jou een nieuwe
naam. Ik ben je God en hier
vandaan ga ik als een schaduw
met je mee, door de woestijn en
door de zee. Ik ben er als het
leven lacht, Ik ben er voor je in
de nacht. Ik ben er in je hoogste lied, Ik ben er als je ’t niet meer ziet.
Ik ben de weg waarop je gaat”. Zo trouw is God!
Zr. Hermana
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Ze had het goed begrepen! (Uit onze Kroniek van 1962)
Het was enige dagen voor carnaval. In de godsdienstles vertelde
de zusters aan de kinderen – eerste en tweede klas – dat er ook
feest in de kerk was. Drie dagen kwamen de mensen in de kerk
aanbidding houden. Jezus gezelschap houden en aanbidden in
Zijn Heilig Sacrament. Dat noemde men dan het 40 uren gebed,
dat deden de zusters ook, en daarom hadden de kinderen dan
drie dagen geen school. Na een paar dagen ontmoet de zuster
de moeder van Marietje B. een leerlingetje uit de eerste klas. Aan
haar lachende gezicht merkt de zuster op, dat ze iets leuks zou
vertellen. “Zuster weet U ook waarom uw kinderen drie dagen
geen school hadden?” De zuster keek verbaasd. Ongestoord
vertelde de moeder verder: “Ons Marietje kwam zaterdag
stralend van blijdschap thuis, terwijl ze het uitjubelde: “Wij
hebben drie dagen vrij.” Parmantig stak ze drie kleine vingers
omhoog. “Zo,” zei ik tegen haar, ”dat is lang en waarom heb je
dan vrij?” “Weet moeder dat niet? ” en ze keek me vragend aan?
“De zusters gaan 40 uren naar bed!” Marietje had het goed
begrepen.
Zr. Cornela
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Gods Geest – mijn Geest?
Over de H. Geest is en wordt nog veel gesproken:
1. Inleiding O.T. Genesis:
In het begin schiep God hemel en aarde; over de
wereldzee heerste duisternis en Gods Geest zweefde
over de wateren. Geest is hier een menselijke
voorstelling, het levendmakend beginsel, de adem
Gods die als een zachte wind over de wereldzee blies
en als een verpersoonlijkte kracht wordt voorgesteld. Het is een
menselijke voorstelling, het levendmakend beginsel, de adem
Gods, in het verhaal uitgedrukt door het spreken van God en
als een persoonlijke kracht.

2.Bijbel N.T.- Lc. 1, 35
De H Geest zal op U neerdalen en de kracht van de
Allerhoogste zal U overschaduwen, daarom ook zal wat uit U
wordt geboren heilig zijn en de Zoon van God worden
genoemd.

Joh 4,24
God is een Geest en wie Hem aanbidden moeten in Geest en
waarheid aanbidden.

Joh 1, 32
Ik heb den Geest als een duif uit de hemel zien dalen en op
Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar Hij die mij zond om
met water te dopen, Hij sprak tot mij: “Op wie ge de Geest ziet
nederdalen en rusten, Hij is het die doopt met de Heilige Geest”

Lc.24, 31
De Emmaüsgangers: Nu gingen hun ogen open en herkenden
ze Hem. Maar Hij verdween uit hun gezicht.
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Ze zeiden tot elkaar: “Brandde ons hart niet in ons, toen Hij
onderweg tot ons sprak en ons de Schriften verklaarde”!

Handelingen der apostelen 2, 1-4
Toen de dag van het pinksterfeest was aangebroken, waren ze
allen op éen plaats bijeen. Eensklaps kwam er een geruis uit de
hemel als van een hevige windvlaag en vulde het hele huis waar
ze waren vergaderd. Vurige tongen verschenen hen, spreidden
zich rond en zetten zich op ieder van hen neer. Allen werden
vervuld van den Heiligen Geest en begonnen verschillende talen
te spreken, naar gelang de Geest hen liet spreken.

Markus 3, 28
Voorwaar ik zeg U: “Alle zonden zullen van de mensenkinderen
worden vergeven; zelfs alle godslasteringen, die ze hebben
geuit. Maar wie lastert tegen de Heilige Geest krijgt in eeuwigheid
geen vergiffenis, maar hij is schuldig aan een eeuwige zonde”.
Ze hadden immers gezegd: “Hij heeft een onreine Geest”.

Lc. 23, 46
Toen riep Jezus met luider stem: “Vader in Uw handen beveel
ik mijn Geest”. Na deze woorden gaf hij de Geest.

3. De H. Katharina Kasper:
God werkte in mijn binnenste zonder dat ik Hem herkende. Hij
sprak tot mij, onderrichtte mij en ik meende dat dit bij alle
mensen het geval was.

Daarom zei ik ook steeds: “De Geest die in mij is, heeft
mij dit gezegd “.
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4. Encycliek Gaudium et Spes
In het diepst van Zijn geweten, ontdekt de mens een wet, die hij
zichzelf niet stelt, maar waaraan hij moet gehoorzamen en
waarvan de stem, die hem steeds weer oproept om het goede te
beminnen en te doen en het kwade te vermijden, op het juiste
moment doorklinkt in de oren van zijn hart: doe dit, vermijd dat.
Het geweten is de meest verborgen kern en het heiligdom van
de mens, waarin hij alleen is met God, wiens stem binnen in hem
weerklinkt. Het is de Geest Gods die de mens oproept om
zichzelf te verwezenlijken. Iedereen zal vroeg of laat
verantwoording van zijn leven moeten geven, in hoeverre hij
gehandeld heeft naar Zijn Geest.

5 Mijn Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God die mij begeleidde
bij elke schrede op mijn weg op aard
die vaak achter mij liep, mij gadesloeg
die aan mijn zijde liep, met mij sprak
die ook voor mij liep, mij leidde en de
weg wees
Ik geloof in God, uit vlees en bloed,
Jezus Christus
die met mij ging en licht en schaduw kende
die geen huis had en verhongerde
die leed aan eenzaamheid
die geprezen werd, vervloekt, gekust en bespuugd
de God die geliefd en gehaat werd
Ik geloof in God die alles weet en ziet
het verleden, het heden en de toekomst
Ik geloof in de Geest
die ziet hoe angstig de mens is voor de dood
niet wetend hoe het leven verder gaat
de Geest die de stervende mens in Gods handen legt
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De Geest die levend blijft en terugkeert naar Zijnen Onze Vader
In de schoot van de Drie-ene God leg ik mijn armzalig verleden.
Amen.

6 Dankgebed
Als ik mijn hoofd voor altijd in U te ruste leg.
Dan geef ik mij geheel en al aan U over, mijn God
U bent mijn Schepper, mijn toeverlaat
U kent mijn onmacht en mijn zwakte
U weet wat goed is en verkeerd
U krijgt mijn liefde, mijn totale liefde
U bent mijn beschermer, in U bent ik geborgen
U blijft mij trouw hetgeen ik zeker weet
Omdat Uw beloftes op rotsen zijn gebouwd
Verlaat mij niet omdat ik in U leef
Ik heb U lief met heel mijn kracht
En geloof elk woord dat U tot ons sprak
Mijn hoop op eeuwig leven is onwankelbaar
Bovenal zal onze wederzijdse liefde zegevieren
In U zijn geloof, hoop en liefde vereend
Heeft deze drie fundamenten in elk mensen hart gelegd
Als mens, als medemens van alle schepselen, neem mij terug
als Uw schepsel, Uw kind.
Ik dank U voor mijn leven, voor Uw goedheid, trouw, geduld en
wijsheid
U God, mijn Schepper, mijn oorsprong en mijn leven
U leeft voort in mij en ik in U
Dank U God voor het leven dat U mij schonk
Nu leef ik in U voort en U in mij voor eeuwig. Amen
Zr. Ignatia
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Verrassingsbezoek van Sinterklaas aan ons klooster
In Nederland wordt het Sinterklaasfeest
traditioneel gevierd als “pakjesavond”. We
zouden kunnen zeggen als pakjesavond
of cadeau avond waar personen heel
speciaal cadeaus met elkaar uitwisselen,
met hun dierbaren in de familie en met
hun vrienden. Dit feest wordt landelijk
gevierd. Bij dit feest zijn Sinterklaas en zwartepiet de
belangrijkste gasten. De corona pandemie was de oorzaak dit
jaar al onze feesten te vermijden. Daarom was de feestviering
totaal anders en kon Sinterklaas niet reizen in ons land. Onze Zr.
Apollonia die nu 98 jaar is, is dol op Sinterklaas en zwartepiet.
Telkens wanneer zij zijn foto’s of zijn figuur in advertenties of op
de televisie zag, was ze gewoon ondergedompeld in geluk en
zwaait ze met haar hand, terwijl ze naar hem kijkt. Dit gebeurde
ook tijdens onze Gemeenschapsbijeenkomst voor onze
avondrecreatie, terwijl we naar ons dagelijkse programma op de
televisie keken. Om Zr. Apollonia te verrassen en gelukkig te
maken, had Zr.Hermana een afspraak gemaakt met Adrie Geers,
een goede bekende, die al jarenlang St. Nicolaas speelt in de
scholen. Op 03 december tijdens onze lunchmaaltijd kwam Adrie
Geers, als Sinterklaas in een prachtig Sinterklaaskostuum en zijn
vrouw Jannie bij ons en ons personeel op bezoek. Ze brachten
voor iedereen chocoladeletters mee als cadeau. Wij zijn Adrie en
Janine Poppelier zeer dankbaar. Moge God hun zegenen en hen
in goede gezondheid houden. Het verrassingsbezoek gaf ons
allen veel vreugde en geluk.
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Surprise visit of Saint Nicholas to our Convent

In the Netherlands Saint Nicholas feast is
celebrated traditionally as “pakjes avond”.
We could say it as parcels evening or gifts
evening where the persons exchange gifts
with each other very specially with their
loved ones in their families and with their
friends. This feast is celebrated nationwide.
In this feast the main guests are Sinterklaas
and zwartepiet. The corona pandemic was
main reason to avoid all our celebrations.
This year the celebration of feast was
entirely different and Saint Nicholas not able to travel in our
country. Our Sr. Apllonia who is now 98 years, she is very fond
of Saint Nicholas and zwartepiet. Whenever she sees his photos
or his figure during advertisement on the television she was so
immersed in happiness and she waves her hand looking at him.
This happened during our community gathering for our evening
recreation while we were watching our daily program on
television. In order to make Sr. Apollonia happy, Sr. Hermana
consulted with one of our well-known person Mr. Adrie Geers
who played many years as Nicholas in the schools. On 3rd of
December during our lunch meals, Mr. Adrie Geers as Saint
Nicholas with beautiful Sinterklaas costumes and his wife Jannie
visited us and our coworkers. They brought each one of us
chocolate letters as gift. We are very grateful to Mr. Adrie Geers
and Janine Poppelier. May God bless them and keep them in
good health. Surprise visit Saint Nicholas gave us all of joy and
happiness.
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Wist U dat ………

we op 25 juli de urnendienst gehouden hebben van Zr.
Arnolda en deze urn daarna in het grafmonument op het
kerkhof is bijgezet.
Zr. Apollonia 02 augustus 98 jaar is geworden en dit met
de zusters en een paar familieleden is gevierd.
we op 11 augustus een vakantiedag hebben gehouden in
huis met een spel over de stichteres en de congregatie.
Die middag was erg fijn.
op 14 augustus, Jan, de broer van Zr. Ignatia en Imelda
overleden is. We bidden voor zijn zielenrust en wensen
de familie veel kracht en sterkte toe.
we op 15 augustus het 169-jarig bestaan van de
congregatie hebben gevierd.
op 22 augustus ook Mijnheer Meulenberg, de priester
die maandelijks bij onze zusters in Treebeek de Agape viering celebreerde, gestorven is. De zusters zullen hem
missen. God moge hem opgenomen hebben in Zijn Rijk.
op 02 september onze Bisschop Harrie Smeets, een
kennismakingsbezoek bij ons heeft gebracht. De dag
begon met een Eucharistieviering om 10 uur. Daarna
hebben we gezellig samen met z’n allen
koffiegedronken. De bisschop had grote belangstelling
voor elke zuster en sprak zijn waardering voor onze
congregatie uit.
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Kapelaan Carlos op 03 oktober zijn afscheid mis vierde in
de Augustinuskerk. Hij is als Pastoor benoemd in
Roermond. Wij danken hem voor zijn inzet bij ons en
wensen hem veel succes in zijn nieuwe parochie.
Zr.Mechtild op 11 oktober 94 jaar geworden is, Angela en
haar neven verraste haar met een bezoek.
we donderdag,15 oktober allemaal naar de zusters in
Treebeek zouden gaan, maar dat het door de corona
omstandigheden niet verstandig was, die afspraak te
laten doorgaan. Zr. Ignatia, Zr. Maria en Imelda kwamen
daarom naar ons, met twee heerlijke vla’s. Zr. Ignatia had
ook nog een paar liedjes op oude melodieën op ons
gemaakt. Het was een gezellige middag geworden.
we 30 oktober de 88 ste verjaardag met Zr. Ursula
hebben gevierd. We vieren nu we ouder worden alles wat
te vieren valt.
de zus van Zr. Apollonia, Els Pelzers, op 12 november
overleden is. Ze woonde in het verzorgingshuis “De
Dormig” in Landgraaf. Wij gedenken haar in ons gebed en
wensen Zr. Apollonia en de familie veel kracht en sterkte.
we 05 december een gezellige St. Nikolaasmiddag met
elkaar gevierd hebben. Want we geloven nog allemaal in
deze goed heilige man.
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we het heel erg jammer vinden dat de dag voor de
geassocieerde leden van onze congregatie ook op 10
december, in verband met corona, weer geen doorgang
kon vinden.
Gerard Houben, een van onze gewaardeerde leden al
maanden geleden gevallen is na een hersenbloeding. Hij
is lang in Sittard in het ziekenhuis voor verzorging en
revalidatie geweest. Sinds 23 november wonen Gerda en
Gerard in de Zilverlinde in Lindenheuvel. Wij hopen dat
hij weer zover opknapt dat hij de volgende keer in ons
midden kan zijn.
15 december gevierd is dat Zr. Maria al 25 in Nederland
woont. We zijn heel erg blij dat ze zich voor ons
beschikbaar heeft gesteld om ons is komen helpen.
Zr.Marcella
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Bij elkaar landen.
De dagen zijn kort en de nachten zijn
lang, het is ’s middags al vroeg
donker.
Dan zie je in huizen, in winkels, op
straat,
’t sterren- en kaarsengeflonker.
En dan is het net of de mensen
elkaar,
veel vriendelijker, aardiger groeten.
Gastvrijheid in huizen, in kerken, op
straat, laat de liefde zich ontmoeten
Dan denk ik: zo’n sfeer zou er altijd moeten zijn,
op winter en zomerse dagen,
gastvrijheid alom en je weet het voorgoed,
ook jij wordt op handen gedragen.
Maar straks gaan de sterren en kaarsen weer uit,
zij hoeven dan niet meer te lichten.
Het feest is voorbij en de mensen op straat,
ze krijgen weer andere gezichten.
Ik heb nu een plan en misschien doe jij mee,
wij laten de ster voorgoed branden.
Het hele jaar door en wij hopen daarmee,
heel vaak bij elkander te landen

36

Gebed tot God van het Licht
God zei, Er moet licht komen, en er was licht. Genesis 1,3
God van het licht verwijder de duisternis van CVID -19 in de wereld.
Laat Uw licht over ons en over de wereld schijnen.
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Jesaja 9,1
God van het licht verwijder de duisternis van CVID -19 in de wereld.
Laat Uw licht over ons en over de wereld schijnen.

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de
HEER. Jesaja 60,1
God van het licht verwijder de duisternis van CVID -19 in de wereld.
Laat Uw licht over ons en over de wereld schijnen.

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Psalmen 27,1
God van het licht verwijder de duisternis van CVID -19 in de wereld.
Laat Uw licht over ons en over de wereld schijnen.

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht mijn pad. Psalmen
119,105
God van het licht verwijder de duisternis van CVID -19 in de wereld.
Laat Uw licht over ons en over de wereld schijnen.

Jezus zei, Ik ben het licht voor de wereld, Wie mij volgt loopt nooit meer
in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Johannes 8,12
God van het licht verwijder de duisternis van CVID -19 in de wereld.
Laat Uw licht over ons en over de wereld schijnen.

God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. 1Johannes 1,5b
God van het licht verwijder de duisternis van CVID -19 in de wereld.
Laat Uw licht over ons en over de wereld schijnen.

Liefdevolle God, bescherm uw volk met alle duisters en blijf bij ons.
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Kerst brengt dit jaar weer hoop en vertrouwen in Jezus, onze
Verlosser in de tijd van Corona pandemie. Laten we dankbaar zijn
voor onze eigen levens die God ons heeft gegeven als zijn geschenk
terwijl

miljoenen

mensen

geconfronteerd

werden

met

deze

onbekende pandemie. Onze oprechte dankbaarheid voor zijn
onvoorwaardelijke liefde en zorg.

Wij wensen jullie allemaal gezegend Kerstfeest en genade gevuld
nieuwjaar 2021!
This year Christmas brings again hope and trust in Jesus our
Redeemer in the time of Corona pandemic. Let us thankful for own
our lives which God given to us as his gift where millions of people
faced this unknown pandemic. Our heartfelt gratitude for His
unconditional love and care.

Wishing you all Blessed Christmas and Grace filled New Year 2021!

Moge in het nieuwe jaar de Heer u zegenen en voor alle kwaad behoeden, u opwekken, leiden en
voeren tot al het goede. (11 Januari H.Katherina)
May the Lord bless you and protect you from all evil in the new year. May He inspire and guide you and
lead you to doing good. (11 January St. Katherine)
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