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Waag je in het diepe.(Lucas

5,4)

Beste zusters, geassocieerden, vrienden en bekenden,
Daar hebt U dan Schakel nr. 91 in de hand. Waar kan
die beter over gaan dan over het generaal kapittel dat
we voor de 25ste keer gehouden hebben, van 25 april tot
17 mei in Dernbach.
Voor een kapittel komen vanuit alle landen, gekozen
afgevaardigde leden van de congregatie, uit de
provincies en pro - regio’s bij elkaar. In die tijd evalueren
we als gemeenschap, de voorbije periode van zes jaar,
kiezen een nieuw generaal bestuur en zetten de lijnen
uit voor de komende zes jaar. Voor dit kapittel had het
generaal bestuur onderstaand thema gekozen:
Waag je in het diepe. (Lucas 5,4)
“Vaar naar het diepe, en gooi je netten uit”. Gebaseerd
op de ervaring van de apostelen. In het
bovengenoemde Bijbelverhaal, staat het oude Ierse
symbool van de Drievuldigheid centraal.
Waag je in het diepe wordt gesymboliseerd door het
benadrukken van het centrum, dat de drie aspecten,
gemeenschap, leiding en missie verenigd. Vanuit onze
spiritualiteit en het charisma dreven deze thema’s ons
dieper in een gewaagd reflecteren over wie en hoe we
met God, met elkaar en tegenover degenen die wij
dienen, staan.
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Er is in groepsverband veel nagedacht en gesproken.
De onrechtvaardigheid en het geweld tegenover de
mens en de schepping nam hierbij veel tijd in beslag.
Vooral omdat het in de hele wereld voorkomt en toch
ook weer in elk afzonderlijk land anders is.
We hebben elkaar beloofd onze verantwoording in deze
te nemen en uitdagingen aan te gaan. We wagen ons in
de diepte om de parel van onze medezusters,
medemensen en de schepping te zoeken, en te vinden.
Katharina, die altijd luisterde naar de stem van de
GEEST die in haar sprak, was er duidelijk bij aanwezig.
Zij heeft ons de moed gegeven, ons in de diepte te
begeven. Mogen wij zoals zij het zegt; Met moed en
eenvoud, met een groot vertrouwen op God als Arme
Dienstmaagd van Jezus Christus, onze toekomst
tegemoet gaan.
Zr. Hermana
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Venture into the Deep (Luke 5,4)
Dear sisters, associates, friends and
acquaintances,
Here you have De Schakel issue 91 in
your hand. What could it be better
about than about the general chapter
we held for the 25th time, from 25 April to 17 May in
Dernbach.
For a chapter, from all countries, elected delegates of
the congregation, from the provinces and pro - regions
come together. At that time, as a community, we are
evaluating the past six-year period, choosing a new
General Leadership and preparing the guide lines for
the next six years. The General Chapter had chosen the
following theme for this chapter:
Venture into the Deep (Luke 5,4)
Venture into the deep, and throw out your nets”. Based
on the experience of the apostles in the above Bible
story, the ancient Irish symbol of the Trinity is central
theme.
Enter the deep is symbolized by emphasizing the center
that unites the three aspects, community, leadership
and mission. Rooted on our spirituality and charism,
these themes forced us deeper into a daring reflection
on who and how we stand with God, with each other
and with whom we serve. There was a lot of thinking
and sharing has been done in groups.
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There was lot of time taken for the group discussion
regarding injustice and nonviolence against people and
creation. Because, very specially it occurs throughout
the world and yet it is different in every individual
country.
We have promised to each other to take our
responsibility and to take challenge on these issues. We
venture into the deep to seek and to find the pearl of our
own sisters, own people and creation.
St. Katharina, who always listened to the voice of the
SPIRIT speaking in her was clearly present. She has
given us the courage to go into the deep. May we also
walk towards our future as she says it in her letter
“Facing our future with courage and simplicity, with great
confidence in God. (Brief 23)
Zr.Hermana
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Internationaliteit, interculturele gemeenschappen en
intentieverklaring.
Maria Katharina stuurde op aanvraag van Bisschoppen
en Adellijke families zusters naar Nederland, Amerika
en Engeland. Door het intreden van jonge vrouwen
aldaar groeide de congregatie al snel uit tot een
internationale gemeenschap. Zorg voor zieken, bejaarde
mensen en onderwijs voor kinderen was overal dringend
nodig. De congregatie bleef groeien en is thans
werkzaam in negen landen. Situatie-gebonden en
afhankelijk van de noden in Europa werden al vlug de
rollen omgekeerd. Gingen voorheen Zusters uit Amerika
en Europa naar de andere kant van de wereld, nu
kwamen de zusters uit Afrika en Azië naar ons.
Daardoor ontstond in de conventen de interculturele
samenleving. In de Geest van de heilige Katharina
Kasper bevestigden wij gedurende dit kapittel opnieuw
dat we de wereld kunnen laten zien dat intercultureel
samenleven mogelijk is. Internationaliteit is een groot
goed, daarvan mogen we dan ook profiteren. Met
zusters uit verschillende landen in één convent te
wonen, hebben we de mogelijkheid om de diversiteit in
onze congregatie te ondersteunen en de zending in het
interculturele gemeenschapsleven te versterken.
Wanneer we met anderen willen samenleven is het
nodig dat we elkaars verscheidenheid leren kennen en
die ondersteunen. Wij leven vanuit het charisma en de
spiritualiteit van onze Stichteres Maria Katharina
Kasper.
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Zij bracht ons de vorige eeuw al in conventen bij elkaar
om in gemeenschap met anderen en met de schepping
te leven. Zij bracht ons bij elkaar om internationaliteit en
interculturaliteit te bevorderen. Zo bracht zij al in praktijk
wat Paus Franciscus in zijn Evangelie Gaudium in 2013
schreef. ”Religieuzen zouden generaties met elkaar
moeten verbinden, het is belangrijk dat ze elkaars
culturen en talen leren kennen en zich daarmee
bezighouden”. Dit kapittel, met zusters uit vele landen
bijeen, gaf ons daartoe zeker de gelegenheid. De
thema’s en onderwerpen konden vanuit verschillende
gezichtshoeken worden benaderd. Veel werd o.a.
gesproken over het geweld en de onrechtvaardigheid in
deze wereld. In verband hiermee kwamen we aan het
eind tot een gezamenlijke intentieverklaring:
Geworteld in het charisma en de spiritualiteit van de
Arme Dienstmaagden van Jezus Christus verplichten
we ons in, met elkaar levende conventen, in onze
gemeenschap met de Heer en met de schepping
verantwoord te leven.
Daarvan willen wij moedig getuigen,
- door geweld van welke aard dan ook, in onze
gemeenschappen en op elk gebied van ons werk, te
bestrijden
- door maatrelingen te treffen die leiden tot een
verandering van onze gedragswijze om de aarde en de
schepping te beschermen
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- door onze betrokken inzet tegen onrechtvaardigheden
tegenover onze zusters en broeders.
- door ons in te zetten en mee te werken in netwerken,
met
religieuze
en
civiele
organisaties
voor
rechtvaardigheid en vrede.
We verplichten ons ertoe, dit in onze provincies en
regio’s, in overeenstemming met de daar geldende
omstandigheden te realiseren. Maria Katharina die er
altijd was voor de nood van de tijd, zal ons hierbij zeker
helpen. Zij zegt immers: “Als wij doen wat we kunnen,
verlangt God niet méér van ons”.
Zr.Hermana
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Wat is spiritualiteit?
Spiritualiteit is een drijf– of stuwkracht
in de mens om betekenisvol in het
leven te staan. De mens is er niet om
de loop van de geschiedenis te
veranderen, maar het Rijk Gods hier
en nu te vestigen. Hij heeft verstand, gevoel en een vrije
wil om met de hulp van God en medemensen goede
werken te verrichten. Spiritualiteit is een geest van
bedachtzaamheid en behoedzaamheid en gaat vooraf
aan ieder initiatief om iets te ondernemen.

De spiritualiteit behoedt de mens om ondoordacht te
handelen. Elke dag wordt vooraf onder Gods toezicht
getoetst op motieven, beweegredenen, criteria enz.
Eerst na zorgvuldig onderzoek van denken, willen en
kunnen mogen initiatieven uitgevoerd worden. Er is iets
in de mens aanwezig dat hem drijft of dwingt om te
handelen zoals hij handelt om het Rijk Gods uit te
breiden. De spiritualiteit is de geest van binnenuit en
kan niet opgelegd worden. De mens met de Geest, die
in hem woont, zijn de drijfveren. Ze zijn een eenheid.
God en mens zijn zo een eenheid, want God werkt door
middel van deze mens. Spiritualiteit is een verhouding
tussen God en mens, eigenlijk een eenwording. Het is
een mysterie en niet in woorden uit te leggen.
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Het is een verhouding van liefde tussen God en mens,
zoals man en vrouw elkaar beminnen, zo bemint God de
mens en de mens God. Het is een gave Gods en
fungeert als fundament van ons doen en laten. Het is de
Geest van God die in ieder mens woont. God zelf is in
ieder aanwezig. God gaf dit bij de schepping. Hij blies
over de mens en deze Geest keert terug naar God bij
zijn overlijden. Jezus bad, toen hij stervende was “In Uw
handen beveel ik mijn Geest. Moge ons leven geleid
worden door de Geest die in ons woont en mogen wij
met aandacht luisteren naar de stem in ons binnenste
om het Rijk van God onder ons uit te breiden.
Spiritualiteit is niet in woorden uit te drukken. Het is een
relatie – een liefde relatie – tussen de Geest en de
mens en is niet te bewijzen. Ook niet uit te leggen, maar
een ervaring die, zoals M.M. Katharina zegt, in stilte, in
overweging, in gebed, in het beoefenen van deugden en
lijden tot uiting komt.
Spreuk 1 December
Leef in mij O Jezus en leidt mijn gedachten, woorden,
werken, evenals mijn beroepswerkzaamheden en mijn
lijden. Alles moet door U geregeld, geleid worden naar
Uw wil en welgevallen. Maar zorgt U er vooral voor, O
goede God dat mijn leven lang niet ik leef, maar dat Gij
leeft in mij. (H. Katharina Kasper brief December 1883)
Zr.Ignatia
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What is spirituality?
Spirituality is a driving or driving force in
people to meaningfully. Person is not
there to change the course of history,
but to establish the Kingdom of God
here and now. He has understanding,
feeling and free will to do good works with the help of
God and fellow mankind. Spirituality is a spirit of
thoughtfulness and caution and precedes any imitative
to undertake something. The spirituality prudence and
precedes any initiative to do something. Spirituality
protects people from acting thoughtlessly. Every day
beforehand under supervision are tested om, motives,
motivation, criteria, etc.
Only after careful research of thinking, wanting and can
initiatives be implemented. There is something in the
person that drives him or forced him to act as he does to
expand the Kingdom of God. Spirituality is the spirit from
within and cannot be imposed. The man with the Spirit,
who lives in him, are the drivers. They are a unit. God
and man are such a unity, because God works through
this man. Spirituality is a relationship between God and
man, actually a union. It is a mystery and it cannot be
explained in words. It is a relationship of love between
God and man, just as man and woman love one
another, so God loves man and man God.
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It is a gift of God and serves as the foundation of our
actions. It is the Spirit of God who lives in every person.
God himself is present in everyone. God gave this at
creation. He blew over man and this Spirit returns to
God at his death. Jesus prayed when he was dying “Into
your hands I command my Spirit”.
May our lives be guided by the Spirit that dwells in us
and may we listen attentively to the voice with in us to
extend the Kingdom of God among us. Spirituality
cannot be expressed in words. It is a relationship – a
love relationship – between the Spirit and man and
cannot be proven. Also, not to explain, but an
experience that, like St. M. Katharina says, in silence, in
contemplation, in prayer, in the practice of virtues and
suffering.
Maxim (St.M.Katharina Kasper -1 December)
Live … in me, O Jesus and guide my thoughts, words
and deeds as well as all the duties of my vocation and
my sufferings. Everything shall be ordered and done…
according to your will and pleasure. Take special care,
my loving, good God, that throughout my entire lifetime,
not I live, but you live in me. (Letter, December 1883)
Zr.Ingnatia
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Spirituele ervaring tijdens het Generaal Kapittel 2019
"Geworteld in het charisma van de Arme
Dienstmaagden van Jezus Christus en de spiritualiteit,
verbinden we ons ertoe gemeenschap te zijn in
gemeenschap met elkaar en met heel de schepping".
Het bevorderen van geweldloosheid van alle vormen in
onze gemeenschappen en bij ons werk. In de “intentieverklaring” van het Kapittel beschreven, zijn dit de twee
belangrijkste punten die mijn leven geraakt hebben.
In de geschiedenis van de mensheid is God de eerste
persoon die de mens ingeeft wat of welk werk hij of zij
beginnen zal. Hij is Degene die de geest van de mens
leidt of begeleidt bij het plannen en hem aanmoedigt zijn
werk voort te zetten. Ons 25ste Generaal Kapittel was
een grote gebeurtenis in onze Congregatie, - na de
heiligverklaring van onze stichteres Maria Katharina
Kasper. De Spirituele richtlijnen en aanwijzingen die we
bespraken waren vruchtbaar. Hieruit konden we leven
en we proberen het levend te maken in onze kleine
gemeenschappen.
Om
de
gemeenschap
van
samenleving te bevestigen of op te bouwen hebben we
allereerst de kracht- en energiebron nodig, door onze
verbinding met God. In onze constituties over
gemeenschap lezen we als volgt:
“Elke gemeenschap vindt haar volmaakt voorbeeld in de
H. Drievuldigheid, waarin Vader, Zoon en H. Geest
zonder voorbehoud in liefde een zijn. Dit geheim van
liefde van de H. Drievuldigheid is de oorsprong en het
doel van het gemeenschappelijk leven.
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Dezelfde liefde verbond Jezus en zijn leerlingen, en ook
de leden van de jonge kerk en maakte hen een van hart
en ziel”. Dit karakter van verbinding wordt geleefd door
onze stichteres en haar volgelingen in de geschiedenis
van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus. Elke
dag nodigt God ons opnieuw, en opnieuw, uit om ons op
dit specifieke onderwerp te concentreren. Vandaag de
dag constateren we in de wereld om ons heen, veel
“gebrokenheid”.
Gebrokenheid
van
menselijke
gemeenschappen. Gebrokenheid in persoonlijke
relaties, gebrokenheid in de families, gebrokenheid in de
samenlevingen,
gebrokenheid
in
de
naties,
gebrokenheid in de schepping en in de wereld. Elke dag
als we naar de tv-programma’s en andere sociale media
kijken, is dit, wat we zien en ervaren. Zonden van
gebrokenheid in verschillende vormen. Wat kunnen we
doen om deze gebrokenheid te verminderen? We
hebben een bron die de weg is die Jezus ons heeft
getoond. In Johannes, hoofdstuk 17, zien we hoe Jezus
bidt tot zijn Vader voor zijn leerlingen: “Ik ben al niet
meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel
in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,
de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één
zijn, zoals wij één zijn”. (Johannes,17,11).

De leerlingen van Jezus hadden een andere
achtergrond; afkomst van verschillende families,
verschillende talenten en andere vermogens, om bij
Hem te zijn en er op uit te gaan om zijn werk te
verrichten. Maar JEZUS, hun leider speelde een grote
rol om een gemeenschap van verbondenheid in hun
dagelijks leven te leiden en te creëren.
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De aanwijzingen en richtlijnen die Jezus gaf, waren
authentiek en sterk, waarop zij hun religieuze grondslag
konden bouwen. “Wie deze woorden van mij hoort en
ernaar handelt, kan vergeleken worden met een
verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen
het begon te regenen en de bergstromen zwollen, toen
er stormen opstaken en het huis van alle kanten
belaagd werd, stortte het niet in, want het was
gefundeerd op een rots.”(Mattheus 7,24-25) De leerlingen
van Jezus hadden hun ware fundament in de “ROTS,
JEZUS CHRISTUS”. In ons leven zal Hij ook ons in alle
omstandigheden verheffen als we ons fundament op de
rots van Jezus bouwen. Christus blijft dezelfde, gisteren,
vandaag en tot in eeuwigheid. (Hebreeën,13,8) Een
verbinding met God kan tot grote verwondering wekken
in ons leven en in het leven in onze gemeenschap.
Laten we in elk moment van onze innerlijk en uiterlijke
reis, streven naar dezelfde geest en houding als onze
stichteres de H. Katharina. Laten we ernaar streven een
houding van groepjes- en vriendjespolitiek en van macht
te verwijderen, om vrede en harmonie in onze
gemeenschappen en maatschappijen te bevorderen.
Vooral om respect te hebben voor iedereen als mens,
omdat God alles heeft geschapen naar zijn eigen beeld
en gelijkenis. We weten heel goed hoe onze stichteres,
de H. Katharina naar de stem van de Geest luisterde en
actie ondernam. Vandaag de dag is de wereld vol met
verschillende geluiden die in onze harten weergalmen
en we weten niet door welk geluid ons hart wordt
gestuurd, dus laten we Gods Geest vragen om onze
gedachten te leiden om zijn wil hier op aarde te kunnen
volbrengen.
Zr.Jophy
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Spiritual experience during General Chapter 2019
“Rooted in the Charism of the Poor Handmaids of Jesus
Christ and the spirituality, we commit to be communities
in communion with each other and with all of creation”.
Advocating non- violence of all forms in our communities
and ministries. In “Act of Chapter” these are the two
main points touched my life. In human history for every
mission what he or she wants to start or does is God,
He is the first person who directs or guides their mind to
plan and to go ahead with his mission and plan.
Our 25th General Chapter was great event in our
congregation after the sainthood of our foundress
St.Mary Katharina Kasper. The spiritual guide lines and
directions what we brought forth was fruitful to live and
to make alive among us in our small communities. To
establish or to build the community of communion, first
of all we need the power and source of energy through
our communion with God. In our constitutions about
community reads as ‘’ Every community finds its most
perfect model in the Blessed Trinity, in which the Father,
Son, and Holy Spirit communicate themselves to one
another unconditionally in love. This mystery of
Trinitarian love is the source and goal of community life.
This same Trinitarian love united Jesus and his
disciples, as well as the community of the early Church,
and made them one in mind and heart.” This character
of communion is lived through our foundress St.
Katharine and her followers in the history of Poor
Handmaids of Jesus Christ. Each day God is inviting us
again and again to focus on this particular issue.
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Today what we experience around us and, in the world,
“BROKNNENESS” of human communities. Brokenness
in personal relationship, brokenness in the families,
brokenness in the societies, brokenness in the nations,
brokenness in the creation and in the world. Every day
as we look at TV program and other social media’s what
we see and experience is sins of brokenness in different
forms. What can we do to remove this brokenness of
humanity? We have one source that is the way which
Jesus shown to us. In Johns gospel Chapter 17, we see
how he prays to his Father for his disciples. And now I
am no longer in the world, but they are in the world, and
I am coming to you. Holy Father, protect them in your
name that you have given me, so that they may be one,
as we are one. (John 17,11).
The follower of Jesus was also with different back
ground, coming from different family, different talents
and different capacity to be with Him and to go out to do
His ministry. But the leader (JESUS) played great role to
live a community of communion in their daily lives. The
directions and the guidelines what Jesus gave was an
authentic and strong on which they could built their
religious foundation. “Everyone then who hears these
words of mine and acts on them will be like a wise man
who built his house on rock. The rain fell, the floods
came and the winds blew and beat on that house, but it
did not fall, because it had been founded on rock.”
(Matthew:7,24-25). The followers of Jesus had their true
foundation in the “ROCK JESUS CHRIST”. In all
circumstances of our lives He will lift us up if we cling on
to this everlasting rock.
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Let us built our foundation on the rock of Jesus Christ
because Jesus Christ is the same yesterday and today
and forever. (Hebrews:13,8). Communion with God can
do great wonder in our lives as well as in our community
living. Let us strive in every moment of our inward and
outward journey to have the same mind and attitude
what our foundress St. Katharina had. Let us strive to
remove the attitude of groupism and favoritism and
power in order have peace and harmony in our
communities and in societies. Above all to have respect
for each one as human person because God created all
in His own image and likeness. We know all well how
our St. Katharina listened to the voice of the Spirit and
took action on it. Today the world is full of different
noises echoing in our hearts and we do not know which
noise directing our heart so let us ask Gods spirit to
guide our mind and thoughts to do His will here on
earth.
Zr.Jophy
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Internationaliteit
De fundamenten waarop Congregaties zijn opgebouwd
bestaan uit twee wezenlijke elementen.
Het zijn: - 1. Gemeenschappen en structuren.
Nu menige – misschien zelfs vele Congregaties
worstelen omtrent het tekort aan leden voor hun
gemeenschap, proberen zij op meerdere wijzen dit
tekort op te vullen door multiculturele en internationale
communiteiten samen te stellen. De gemeenschappen
zijn gebaseerd op de pijlers van geloof, hoop en liefde
en worden concreet omgezet in daden van
dienstbaarheid, eenvoud en trouw.
Het zijn de werken van barmhartigheid die een levend
getuigenis zijn in standvastigheid en solidariteit met
armen, zieken, minstbedeelden in volledige overgave.
Het is dan ook raadzaam om bij eventuele fusies vooral
de spiritualiteit van de gemeenschappen voor ogen te
houden. Het gemeenschapsleven is immers het eerste
fundament waarop het gemeenschappelijk religieus
erfgoed wordt opgebouwd. Een hechte spirituële
gemeenschap erkent de waardigheid van elk individu.
Er is geen onderscheid. Iedereen is kind van God. Het
zou dan ook de allereerste opgave en zelfs plicht zijn
om de geleefde spiritualiteit van elke medereligieus te
bevorderen en te peilen. Elke religieus blijft een
afstraling van God en is geroepen om het rijk van God
uit te breiden. In de structuren wordt flexibiliteit
noodzakelijk.
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Het gemeenschapsleven waarbinnen saamhorigheid de
basis vormt is het moeilijkst in praktijk te brengen. Zeker
wanneer er leden bijkomen uit andere culturen. Hun
zeden, gewoontes, hun wijzen van leven zijn reeds
geworteld. De taal, de afkomst de traditie van eeuwen
her zijn niet te loochenen en steken in iedere andere
cultuur de kop op. Onze Constituties 24, 4 en 25, 26, 24, 5.
Zijn doeltreffende middelen om wederzijdse verschillen
uit te spreken en te respecteren.
Alvorens het vormen van internationale communiteiten
zouden wederzijdse uitwisseling van gedachten, ideeën
en wensen raadzaam zijn. Onze constituties bieden
ruim de gelegenheid om wederzijde verschillen met
elkaar uit te wisselen, Gebed, meditatie, conventsgesprekken zijn noodzakelijke voorwaarden om
internationale conventen tot wasdom te laten uitgroeien.
Het mogen geen noodoplossingen zijn, maar doorleefde
nieuwe vormen van gemeenschapsleven. Laten we de
stap wagen, vertrouwend op Gods zegen en onze
welwillendheid.
Wat van God komt is altijd goed en wij aanbidden de
voorzienigheid, opdat wij allen mogen toenemen in de
liefde tot God en tot de H. Katharina Kasper.
Gemeenschap: - Zie constituties 24,4, 25,26
Zr.Ignatia
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Internationality
The foundations on which Congregations are built
consist of two essential elements.
They are: Communities and structures.
Now that many - perhaps even many Congregations are
struggling about the shortage of members for their
community, they are trying to fill this shortage in several
ways by putting together multicultural and international
communities. The communities are based on the pillars
of faith, hope and love and are translated into acts of
service, simplicity and loyalty. It is the works of mercy
that are a living witness in steadfastness and solidarity
with the poor, the sick, the least fortunate and in
complete surrender. It is therefore advisable to keep the
spirituality of the communities in mind in the event of
possible mergers. After all, community life is the first
foundation on which the common religious heritage is to
build. A close spiritual community recognizes the dignity
of every individual. There is no distinction. Everyone is a
child of God. It would therefore be the very first task and
even duty to be the lived spirituality of every fellow
religious to guide and promote. Every religious remains
a reflection of God and is called to expand the kingdom
of God. Flexibility becomes necessary in the structures.
The community life within which solidarity forms the
basis is the most difficult to put into practice. Certainly,
when members from other cultures join. Their habits,
their ways of life are already rooted.
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The language, the origin and the tradition are centuries
ago, cannot be denied and, in every other culture, put
their effective means to speak out and respect mutual
differences.
Before forming international communities, mutual
exchange of thoughts, ideas and wishes would be
advisable. Our constitutions offer ample opportunity to
exchange mutual differences with each other. Prayer,
meditation, conviction conversations are necessary
conditions for international conventions to grow into
maturity. They may not be emergency solutions, but
experienced new forms of community life. Let us take
the step, trusting in God's blessing and our benevolence
or sympathy.
What comes from God is always good and we worship
providence, so that we may all increase in love for God
and for St. Katharina Kasper.
Community: - See Constitutions 24.4, 25.26

Sr.Ignatia
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Parochiefeest in Geleen
16 Juni, zondag 2019 was er een groot parochiefeest
voor alle vijf de parochies van Geleen. Om 10.30 uur
begon de H. Mis. In processie kwamen vanaf de
Christus Koning kerk de misdienaars en de
communiekinderen. De misdienaars droegen een
symbool van de parochies met zich mee. Daarna
kwamen de kapelaan en de pastoor. Vooraf van de
processie liep de schutterij van Oud-Geleen Marcellus
en Petrus. Aangekomen bij het altaar vormde de
schutterij een erehaag. Het zangkoor was groot, leden
van alle parochies waren er aanwezig. Ook waren de
kosters, lectoren, collectanten, en communie uitreikers
van alle parochies daar. Aan het begin van de H. Mis
heeft de kapelaan in het kort de betekenis van het
symbool vanuit de parochies uitgelegd. Van de St.
Augustinus parochie was er de vlag van de heilige
Katharina Kasper. De kapelaan vertelde dat zij een
grote eenvoudige vrouw is geweest. Zij zag dat de
noden van die tijd in haar omgeving erg groot waren.
Voor iedereen stond ze klaar. Zelf is ze vele malen in
Lutterade geweest toen de zusters hier pas woonde. Na
de H. Mis kon men gratis koffie of theedrinken met een
stuk vla erbij. Andere drank kon men kopen. Voor de
kinderen waren er vele activiteiten en ze kregen
allemaal een bonnetje voor een ijsje. Er waren wel meer
als 400 mensen aanwezig. Het was een geslaagd
parochiefeest geworden.
Zr.Marcella
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Eucharistievering in Burgemeester Daemenpark
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Mary Phijlips - afscheid

Vrijdag 28 juni 2019, hebben we (met een lach en een
traan), afscheid genomen van onze trouwe
medewerkster en collega Mary. Bijna 25 jaar heeft zij
haar sporen verdiend als kok in klooster Sancta Maria.
Na gedane arbeid is het goed rusten luidt een
spreekwoord en Mary gaat dit nu ter harte nemen en
begint per 1 juli aan haar welverdiend pensioen.
We zullen haar kookkunsten maar zeker ook
haar spontaniteit gaan
missen!
Wij wensen haar nog heel
veel
gezonde
en
gelukkige jaren toe samen
met haar man en kinderen
en één ding willen we
haar op het hart drukken:
CARPE
DIEM!
Marion
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25-jarig priesterfeest – Pastoor Harry Quaedvlieg
30 juni zondag 2019. Alle parochies in Geleen vierden
met pastoor Harry Quaedvlieg zijn 25-jarig jubileum als
priester. De zon begroette hem ook met prachtig weer.
Hij kwam met zijn moeder en kapelaan Carlos Martinez
en het parochiebestuur in processie. Samen met de
harmonie gevolgd door alle misdienaars, een feestelijk
moment voor iedereen aanwezig in de kerk, als zijn
gelovigen. Er waren ook speciale gasten aanwezig. De
kerk was versierd met prachtige bloemen. Pastoor met
de kapelaan hebben samen de H. Mis opgedragen. Het
grote koor van alle parochies zong met hun prachtige
stemmen. Pastoor vertelde in de preek zijn eigen
roeping en zijn waardevolle verschillende ervaringen
van al die jaren als priester. Het was een goede
boodschap voor een persoon die luistert naar de stem
van God en zijn voetstappen volgt.
Na de communie heeft iemand van het parochiebestuur
een toesprak gehouden, en na de plechtige Eucharistieviering zijn we allemaal in processie naar de tuin van de
pastorie gegaan om te feliciteren. Moeders zijn een
kostbare schat van God, voor ons allemaal, zeker ook
voor de pastoor. Het was een mooi beeld dat de moeder
van pastoor naast hem stond, ook al die jaren van zijn
priesterschap. Het was een fantastisch en bijzonder
zilveren priesterfeest.
Zr.Jophy
27
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Wist U dat….?
wij op 01 januari traditiegetrouw weer aanwezig waren
bij de nieuwjaarsreceptie van de parochie en op 06
januari bij de KBO.
nog enkele geassocieerden op 06 januari hier waren om
Nieuwjaar te wensen.
ons bestuur voor de planningsdagen naar Dernbach is
geweest van 13-19 januari. Wij zijn blij dat het daar elk
jaar weer mogelijk is. We hebben er alle apparatuur bij
de hand en boffen steeds met de financiële afhandeling.
Zr Vanitha een bijeenkomst vanuit de KNR, met jongere
zusters van andere congregaties, op 08 februari in
Maarssen bij Utrecht had. Op zulke dagen zien we dat
er toch nog steeds jonge religieuzen zijn.
wij met Zr Gonzalo en Zr Barbara op 14 februari een
bijeenkomst hadden om met z’n allen over het Generale
Kapittel te spreken.
Zr. Jophy op 15 februari naar de algemene
overstevergadering van de KNR in Utrecht.is geweest.
Zr. Hermana had de vergadering met Stichting
Katharina Kasper op dezelfde dag in Geleen.
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14 maart alle geassocieerden bij elkaar waren voor een
geloof- en bezinningdag. De middag werd besloten door
een conferentie en H. Mis door Pater Hoedemakers.
op 19 maart het provinciaal bestuur een vergadering
met het bestuur van de KBO heeft gehad.
Zr Ignatia op 25 maart bericht kreeg dat haar zwager uit
Tilburg overleden is. Wij wensen Zr Ignatia, haar zus en
familie heel veel sterkte toe.
het provinciaal bestuur op 02 april naar de vergadering
van de kleine congregaties in Maastricht is geweest.
Deze dag wordt altijd georganiseerd door de KNR.
Zr. Mechtild bij ons in klooster Sancta Maria is komen
wonen op 11 april. Wij zijn daar heel erg blij mee en
wensen Zr. Mechtild hier nog vele mooie en gezonde
jaren.
van 23 april tot 17 mei Zr. Jophy, Zr. Hermana, en Zr. Maria
naar het Generaal Kapittel in Dernbach zijn geweest.
Zr.Ignatia kwam als toehoorster als het voor haar mogelijk
was.

24 april de jaarlijkse ledenvergadering van de KBO
gehouden is. Enkele zusters waren daarbij aanwezig.
enkele zusters 26 april naar de verjaardag van Zr. Ignatia
zijn geweest. Vandaag was ook Zr. Vanitha naar India
vertrokken tot 05 mei, voor haar vakantie.
30

Zr Apollonia op 30 april gevallen is en het schouderblad
gebroken heeft. De dokter kon er niets aan doen. Bij de
controle krijgt ze het advies om goed in de soep te
roeren, dus veel bewegen.
wij op 01 mei het 12 ½ jarig dienstjubileum van Yvonne
gevierd hebben. Deze jaren heeft ze voor ons gekookt.
We hopen dat ze het nog vele jaren zal blijven doen.
Yvon dank je wel.
José Hermans op 06 mei een zware operatie heeft
moeten ondergaan. Ze kon voorlopig niet werken. Maar
het personeel heeft zich zo ingezet en het werk zodanig
verdeeld, dat alles netjes in orde gekomen is. Na 10
dagen ziekenhuisverblijf heeft ze 14 dagen bij ons in het
klooster gewoond. Daarna heeft haar herstel thuis
plaats gevonden.
Zr. Hermana en Zr. Jophy op 17 mei zijn terug gekomen
van het Generaal Kapittel. Het was heel goed en
inspirerend geweest.
voor de komende zes jaar een nieuw bestuur gekozen
is:
Zr.Judith
uit
Amerika
Generale
Overste,
Zr.Annemarie uit Duitsland generale Vicaresse,
Zr.Jacqueline uit Kenia en Zr. Betty uit Duitsland,
(India), beiden als bestuursleden.
Zr. Hermana en Zr. Mechtild op 23 mei de jaarlijkse
reünie van oud kleuterleidsters in het klooster hebben
gehouden. Het was zoals altijd weer een geslaagde
dag.
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enkele zusters op 25 mei uit Dernbach hier waren om
Zr. Hermana te feliciteren met haar 85ste verjaardag.
Op de 27ste hebben we dit met alle zusters, familie en
kennissen gevierd. Ook de zusters van Gangelt waren
erbij aanwezig
Zr. Jophy op 8-9 juni in Essen, voor de Duitse Tamil
gemeenschap, een lezing gehouden heeft op hun
bezinningsdag.
Zr Apollonia op 10 juni door haar nicht werd opgehaald
om de 95 verjaardag van haar zus Sophie te vieren. Ze
heeft van die dag genoten.
Zr. Jophy op 11 juni voor Zr. Hermana naar de
Algemene Overste vergadering in Den Bosch is
geweest. Diezelfde dag was er ook een vergadering met
de Raad van Toezicht van Stichting Katharina Kasper.
13 juni de geassocieerde leden en alle zusters hier
aanwezig waren, om via een PowerPoint reportage iets
over het generaal kapittel te ervaren. Zr. Hermana gaf
uitleg en Zr. Jophy had de PowerPointpresentatie
gemaakt.
José Penders op16 juni, 50-jaar bij ons in dienst was.
Ze heeft een mooie bos bloemen gekregen. Dit feest
wordt op een later tijdstip met zusters en personeel
gevierd.
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in het Burgemeester Daemenpark een mooie H. Mis
gevierd is op zondag 16 juni. Het was een viering voor
de hele geloofsgemeenschap, waar alle parochies van
Geleen vertegenwoordigd waren. Het feest mag
geslaagd genoemd worden. Er waren veel mensen
aanwezig, die zich na afloop konden verkwikken met
koffie, thee, vla of iets fris. Ook de kinderen kwamen
niet te kort.
ons generaal bestuur op 18 juni bij ons een
afscheidsbezoek gebracht heeft. Alle zusters en ook die
van Gangelt waren hierbij aanwezig. We hebben in
Restaurant “Katharina” (zaaltje) gegeten en in
Lunchroom “Aloysia” (buiten) koffiegedronken. Iedereen
was erbij.
op 20 juni in de basiliek van Meersen door Bisschop E.
de Jong veel nieuwe buitengewone bedienaren van de
kerk benoemd geworden zijn. Zr. Hermana en Zr. Jophy
waren aanwezig bij deze plechtige Eucharistieviering.
Pastoor Quaedvlieg zijn 25-jarig priesterfeest met een
mooie Eucharistieviering op 30 juni in de
Augustinuskerk, samen met alle parochies, gevierd
heeft. De receptie was in de tuin van de kapelanie.
Zr.Marcella en Zr.Hermana mochten bovendien nog
genieten van een heerlijke maaltijd en een fijne
ontmoeting. Wij hopen dat Mijnheer Pastoor die dag
genoten heeft.
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op 30 juni in Gangelt het 150-jarig bestaan gevierd is
geworden, daar waren Zr. Ignatia en Zr.Maria aanwezig.
30 juni ook een minder leuke dag voor ons allemaal is
geweest. Mary onze keukenprinses maakte vandaag
haar laatste werkdag. Na bijna 25 jaar ons verwend te
hebben, is ze met pensioen gegaan. Mary we zullen
elkaar wederzijds wel missen, maar ga lekker genieten
van leuke dingen. Nogmaals hartelijk dank voor je grote
onvermoeibare inzet.
Peace of heart and peace in our homes makes
us all happy.
St. Katharina, October 17 (December 8,1890)
Vrede in hart en huis maakt ons allen
gelukkig.
H. Katharina, oktober 17 (december8,1890)
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Het nieuw Generaal Bestuur

Zr. Jacqueline Injete
Zr.Judith Diltz
Zr.Annemarie Pitzel
Zr.Betty Vazheparambil

-

Generaal bestuurslid
Generaal overste
Generaal Vicaresse
Generaal bestuurslid

Gefeliciteerd en Gods zegen!
Congratulations and Gods blessings!
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Beste allemaal,

Nu deze schakel in het midden van de
vakantie uitkomt, wensen wij iedereen hele
fijne en rustige dagen toe
Thuis of elders!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geniet van de natuur en zon
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