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“ O hoe mooi, als er vrede en rust is in het hart en in huis.
Moge de Heer ons deze genade altijd schenken in de hele
Congregatie. “ 30 juli
H.M. Katharine
“How beautiful it is when there is peace and calm in our
hearts and homes. May the Lord grant us this grace
always throughout our entire Congregation.” 30 July
St. M. Katherine
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Beste Zusters, geassocieerden, vrienden en bekenden,

Met deze zonnebloemen brengen we U de zomer in huis. Wat een
vreemde tijd met veel ups en downs hebben we achter de rug. De meeste
mensen waren Corona wel moe. Wij ook! Met veel pijn hebben we
afscheid genomen van Zr. Ursula en Zr. Laurentia. Nu er zoveel mensen
gevaccineerd zijn, durven en mogen we weer wat meer van het leven
genieten. Heerlijk toch! Winkelen en boodschappen doen. Samen gezellig
met een kop koffie op een terrasje. Familie bezoeken, vakanties boeken,
festivals en sportevenementen bijwonen. Naar de film en ga zo maar door.
We leven weer op! Bij het lezen van deze Schakel ontdek ik dat die wel
op een nieuwsbrief lijkt. Onze bijeenkomsten met de geassocieerde leden
hebben bijna twee jaar geen doorgang gevonden. We hopen in september
er weer mee te kunnen starten.
Voor die tijd hebben we in augustus nog een provinciaal Kapittel. Het zal
niet gemakkelijk zijn, want we hebben nog maar acht zusters. Er zullen
beslissingen genomen moeten worden, dat is moeilijk. Hiervoor vragen we
jullie gebed. Maria Katharina zal ons daarbij helpen. Zij zal het zeker doen,
want ook zij heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. In een rondschrijven
aan de zusters schrijft ze in een brief van 18 november 1888: “We krijgen
dit jaar nog veel en moeilijk werk te doen. De goede God zal helpen; want
niets anders mag geschieden dan zijn heilige wil.” In deze geest bidden
ook wij in deze tijd van voorbereiding. U wensen we nog een mooie zomer
en plezier met de Schakel.
Zr. Hermana
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Dear sisters. associates, friends and acquaintances

With these sunflowers we bring you the summer into your home. What a
strange time with many ups and downs we have had. Most people were
tired of Corona. We also! With great pain we said goodbye to Sr. Ursula
and Sr. Laurentia. Now that so many people have been vaccinated, we
dare and can enjoy life a little more. Delightful isn't it! Shopping and
grocery shopping. Together with a cup of coffee on a terrace. Visiting
family, booking vacations, attending festivals and sporting events. To the
movies and so on. We're alive again! When I read this “ De Schakel”
discover that it resembles a newsletter. Our meetings with the associate
members have been canceled for almost two years. We hope to start
again in September. Before that time, we have another provincial Chapter
in August. It won't be easy, because we only have eight sisters left.
Decisions will have to be made, that is difficult. We ask for your prayers
for this. Maria Katharina will help us with that. She certainly will, because
it hasn't always been easy for her either. In a letter to the sisters, she wrote
in a letter dated November 18, 1888:
“We still have a lot of hard work to do this year. The good God will help;
for nothing else may be done but his holy will.” It is in this spirit that we
also pray in this time of preparation. We wish you a nice summer and fun
with the Schakel.
Zr.Hermana
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Lieve mensen allemaal
Ze was weer eens jarig, dat heeft ze geweten,
niemand van jullie was het vergeten.
Daarom schrijft ze nu met veel plezier,
een hartelijke dank in dit blaadje hier.
Met allerlei felicitaties werd ze overgoten,
ze heeft overal zeer van genoten.
Gebeden en brieven per mail en per post,
ze is tot op heden er niet van verlost.
Bloemen, bonbons en ook nog bezoek,
daarbij verwend met vla en met koek.
Ze mag zelfs ook nog gaan lopen,
om iets voor zichzelf te gaan kopen.
Voor dit alles zegt ze nu frank en vrij,
jullie maakten mij reuzeblij.
Het was een geslaagd en gezellige dag,
waarvoor mijn DANK niet ontbreken mag.
Daarom nogmaals van harte:
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Dear people all

It was her birthday again, she knew that,
none of you had forgotten.
That is why she now writes with great pleasure,
a heartfelt thank you in this magazine here.
She was showered with all kinds of congratulations,
she enjoyed everything very much.
Prayers and letters by mail and by post,
she has not been freed from them to date.
Flowers, chocolates and also visitors,
spoiled with custard and cake.
She may even go for a walk to buy something for herself.
For all this she now says frank and free,
you made me very happy.
It was a successful and enjoyable day,
for which my THANK YOU should not be missing.
Therefore, once again:
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Corona aan het woord

Vernietiging is nooit mijn bedoeling geweest:
Wetenschap en technologie zijn gegroeid.
De geneeskunde heeft een enorm niveau bereikt
Jullie zijn verslaafd aan mobiele telefoon, computers etc.
Mijn doel is alleen de arrogantie te vernietigen, die zegt:
dat het menselijk ras superieur is aan Gods
schepping. Jullie hebben zoveel ontelbare
gevechtsvliegtuigen en raketten gemaakt.
Eens kijken; of een van deze mij kan doden.
Superkrachtige landen spraken met trots:
"We zullen vernietigen wie wij willen".
Nu kunnen jullie duizenden atoombommen gooien
en zien of je mij daarmee kunt doden!
Jullie hebben jezelf verdeeld in naam van religie en andere visies.
Maar kijk, ik behandel alle koningen op dezelfde manier als de armen,
die waarschijnlijk niets te eten hebben.
Dus ben ik zo aardig als jullie, daarom hebben jullie geen recht, slecht
over mij te praten.
In naam van religie hebben jullie zoveel onschuldige mensen vermoord!
kunnen jullie me nu laten zien dat een leider van de religie mij kan
vernietigen?
Wees zelfbewust en raak niet verstrikt in menselijke virussen. De
"quarantaine " is de liefde en het geschenk dat ik jullie allemaal op deze
aarde heb gegeven. Jullie kunnen er een tijde van leven en
genieten, kom dan tot de realisatie van het leven.
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Het menselijk ras moet naar buiten komen met nieuwe ideeën om de
mensheid wakker te schudden met de hoop en het vertrouwen in
Gods schepping.
Dan zal ik, het coronavirus
“God, zend uw Geest en maak de wereld nieuw.”
Zr. Maria

Coronavirus is speaking
Destroy you was never my intention!
Science and technology have grown.
Medicine has reached a tremendous level.
You are addicted to mobile phones, computers, etc.
My goal is to destroy only your arrogance that
the human race is superior to God's creation.
You have made so many countless warplanes and missiles.
Let’s see if any one of these can kill me?
Super-powerful countries proudly spoke:
"We will destroy whoever we want!”
But now, you can throw me thousands of atoms
Let’s see if any one of these can kill me?
You have divided yourselves in the name of religion and other visions.
But see, I treat the kings equally with the poor
who probably have nothing to eat.
So, I'm so softer than you people, you have no right to speak so bad
about me.
In the name of religion, you have killed so many
innocent people!
Now, let me see that anyone of the religion’s leader can destroy me?
Be self-aware and don't get caught up in human viruses.
The "quarantine " is the love and gift that I have given you all on this
earth.
You can live and enjoy it for a while and come to the realization of life.
The human race must come out with new ideas to awaken humanity with
hope and trust in God’s creation. Then I, the coronavirus, will leave you
forever.
10

"God, send your Spirit and make the world new."
Sr. Maria

Bezoek

Op zekere
dag
kreeg
Zr.Hermana
telefoon van een mijnheer
Koen van Dijk. Wie was die
mijnheer van Dijk? Uit het
gesprek bleek al heel vlug dat
hij geen onbekende was. Het
was een neef van onze reeds
overleden Zuster Gerardine
(1994) uit Amersfoort. Hij zou
graag met de fiets, naar Geleen komen, om te zien en te horen of er nog
zusters waren die haar gekend en met haar samen geleefd hadden. Dat
waren we bijna allemaal. Een afspraak werd gemaakt voor zondag twee
mei. Hij zou rond 08.00 uur vertrekken en dacht tegen 15.00 uur in het
klooster aan te komen. Het was hem gelukt, maar de afstand 210 km. was
hem tegengevallen. Er werd kennis gemaakt en koffiegedronken. Hij had
veel vragen zoals. “Wie van jullie heeft mijn tante gekend en /of met haar
samengewoond en gewerkt?” Hij was erg geïnteresseerd en verbaasd dat
wij haar zo goed kende. Nadat hij een beetje uitgerust was gingen we naar
het kerkhof. Hij fotografeerde haar naam op het monument.
Terug in het klooster werden er enkele foto’s gemaakt. Hij vroeg of Zr.
Gerardine ook in klooster Sancta Maria gewoond had. Ja, hier was ze na
een kort ziekbed overleden. De middag verstreek en wij merkten dat hij
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zich goed bij ons thuis voelde. Hierna is hij vertrokken. Niet richting huis,
maar naar Epen. Daar had de familie een vakantiehuisje gehuurd. Zijn
vrouw zou de dag daarna met de auto en de kinderen nakomen. Na een
vakantieweekje met goed weer, zijn ze samen met de auto naar
Amersfoort teruggereden. Koen zal zeker nog eens terugkomen want hij
had gehoord dat Zr. Apollonia het volgende jaar 100 zou worden. Dan
wilde hij zeker van de partij zijn.

Pastoor Harry Quaedvlieg benoemd en geïnstalleerd
als kanunnik

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft pastoor Harry Quaedvlieg
van de parochiefederatie Geleen, op 12 oktober 2020 benoemd tot nieuw
lid in het Kathedraal Kapittel. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van een
bisschop. Leden van het Kapittel worden kanunniken genoemd. Zij
adviseren de bisschop over belangrijke beleidsbeslissingen. Een aantal
besluiten kan een bisschop alleen nemen na overleg met, of na
instemming van het Kapittel. Ook speelt het Kapittel een belangrijke rol bij
de benoeming van een nieuwe bisschop. Vanwege de corona
maatregelen werd de installatie uitgesteld tot nadere datum. Donderdag
12 mei 2021, werd het dan werkelijkheid. Tijdens een plechtige
vesperviering in de abdijkerk van Rolduc, vond deze installatie plaats. Zes
keer per jaar komen de kanunniken samen voor een overleg met de
bisschop. De groep bestaat uit 10 personen, het aantal mag oplopen tot
12.
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Stichting Opala
Stichting Opala werd opgericht in 1973 en had als doel het
tropenziekenhuis van Pater dokter Louis Starmans te ondersteunen. Nu is
het zover dat nog nooit een missionaris met lege handen is vertrokken en
missie- en ontwikkelingshulp in alle continenten en voor alle gezindten
ondersteund worden. Al die jaren hebben veel congregaties, - wij ook, hun missiewerk kunnen doen en voortzetten, omdat zij van Opala daar
een (soms grote) gift voor ontvangen hebben. Door gebrek aan vrijwillige
medewerkers en de toenemende leeftijd van de Stichters hebben ze nu
het moeilijke besluit moeten nemen dit prachtige werk noodgedwongen te
beëindigen. Dit besluit hebben ze ons door onderstaande brief
meegedeeld:
Beste vrienden van Opala:
Zoals in de laatste rondbrief al aangeduid werd, is ook een einde gekomen
aan stichting Opala. Vanaf 1973 tot en met 2021 hebben wij en U allen
meegewerkt aan de stichting. U was de reden van bestaan van de
stichting Opala, evenals onze vrienden die niet nalieten een geweldige
bijdragen te leveren om het werk mogelijk te maken. Nu we weer met
minder moeten doen in een tijd waarin missie en al wat daar mee
samenhangt veranderd. Alleen al het voorzien in nieuwe bestuursleden
die bovendien ook nog praktisch tijd in de stichting kunnen investeren is
een hoofdpijn bezigheid. We zijn met te weinig en worden langzamer.
Nieuwe tijden hebben nog steeds geen verdwijnen van armoede,zorg,
verwaarlozing en gebrek aan naastenliefde bewerkstelligd. Natuurlijk
worden de resterende gelden naar de missionarissen overgemaakt. Rest
ons nog een heel groot dankjewel voor de steun aan onze missionarissen
die we van u mochten ontvangen.
Dit is ook de laatste keer dat wij een brief naar de zusters van de
congregatie Arme Dienstmaagden in klooster Sancta Maria in Geleen
brengen. Zij hebben tientallen jaren geholpen bij het klaarmaken ter
verzending van onze post.
Onze hartelijke dank. Gods zegen voor U allen.
Het bestuur van de stichting Opala
Namens deze
Jr. J.M. Vonhögen
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P.S. Wij danken het bestuur van Opala voor de mooie giften die wij
jaarlijks van hen ontvangen mochten.
Zr. Marcella

Pastoor Harry Quaedvlieg van Geleen
Nieuwe vicaris – generaal bisdom
Roermond.
Onze Pastoor Harry Quaedvlieg wordt de nieuwe
vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Hij
volgt vicaris – generaal Mgr. R. Maessen op, die
aan het einde van dit jaar met emeritaat gaat. De vicaris – generaal is na
de bisschop de belangrijkste bestuurder van een bisdom, en in
voorkomende gevallen de plaatsvervanger van de bisschop.
De nieuwe vicaris – generaal Harry Quaedvlieg- volgde de
priesteropleiding aan het Grootseminarie in Rolduc. Hij werd in 1994 door
oud- bisschop Frans Wiertz tot priester gewijd. Hij werkte als kapelaan in
Heerlen en Blerick en was korte tijd aalmoezenier van het jongeren werk.
Tussen 1997 en 2003 studeerde hij dogmatiek in Rome. Daarna ging hij
aan de slag als docent aan het grootseminarie Rolduc en als pastoor in
Geleen, aanvankelijk van de samenwerkende parochies in de wijk
Lindenheuvel en later als pastoor van alle negen parochies in Geleen, die
onder zijn leiding fuseerde tot een nieuwe stadsparochie. In verband met
zijn nieuwe functie legt pastoor Quaedvlieg zijn pastorale taken in Geleen
neer.
Hij wil iedereen hartelijk danken voor alle medewerking en ondersteuning
die hij in de afgelopen 18 jaar heeft mogen ontvangen. Laten wij vol
vertrouwen uitzien naar zijn opvolger en met hem verder bouwen aan een
geloofsgemeenschap die met hoop en vertrouwen de toekomst
tegenmoet gaat. Met ingang van 01 juli neemt Pastoor Quaedvlieg de
portefeuille herstructurering over van de scheidende vicaris- generaal
Mgr. R. Maessen.
Zr. Marcella
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Dr. Leo Crijns, de broer van Zr. Ignatia
Verschillende zusters hebben al vaker aan mij de
vraag gesteld: “Wat was nu precies de functie en de
taak van je broer Leo, toen hij in de Europese
Gemeenschap werkzaam was?” Onderstaande
benoeming en beschrijving kunnen dat misschien wat
verduidelijken.
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Dr. Leo Crijns
Twee aspecten uit het leven van Leo zou ik graag met u willen delen.
Allereerst zijn drang om gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen. Zijn
studies begonnen op Rolduc. Daarna studeerde hij in Leuven, waar hij
cum laude afstudeerde in de politieke en sociale wetenschappen.
Vanaf zijn eerste betrekking op het Ministerie van Economische Zaken
bouwde hij relaties op, die hem hielpen zijn ideaal te verwezenlijken
Hij werkte na zijn betrekking bij het ministerie, bij het Gemeenschappelijk
Instituut voor Toegepaste Psychologie. (GITP) te Nijmegen, om
vervolgens gevraagd te worden naar Brussel te komen. Hij stond in
Brussel aan de bakermat van de huidige Europese Unie.
De weg vanaf de hulp van het Marshalplan na de 2de wereldoorlog, de
samenwerking tussen de kolen- en staalgemeenschap in de EGKS, de
oorsprong van de Benelux en de groei naar de huidige Europese
Gemeenschap heeft hij met verven en overtuiging bewerkstelligd.
Samenwerking en het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid in
gerechtigheid waren zijn ideaal.
Het tweede aspect van Leo was zijn soberheid om dienstbaar te zijn. Hij
was voorzitter van wel 10 Niet Gouvernementele Organisaties (Ngo’s)
zoals; Christenen van Europa, ATD, Stichting MS, lid van het Max
Planck Instituut, vrouwenemancipatie e.d. Hij volgde ook na zijn
pensionering nog de ontwikkelingen en het beleid in Brussel, en kreeg
als honorair Directeur-Generaal alle besluiten toegestuurd.
Namen als van Agt, Lubbers, Kohl, Adenauer, Mitterand, Merkel,
Thatcher etc. ontmoette hij en wist hen te waarderen en te beoordelen.
Leo trok zich na zijn pensionering letterlijk terug in een klooster gemeenschap “de Heilbron”. Zijn leven was sober, zonder pretenties
en aan kloosterregels gebonden. Wij verliezen in hem niet alleen onze
oudste broer, maar ook een voorvechter, emancipator, een eenvoudige
oprechte persoon gelovend in een allesomvattende God,
door God gedragen zijn leven lang.
Nu rust hij uit in God – zijn Schepper.
Zr. Ignatia Crijns ADJC
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Dr.Leo Crijns
I would like to share two aspects of Leo's life with you.
First of all, his urge to bear joint responsibility. His studies started
at Rolduc. He then studied in Leuven, where he graduated cum laude in
political and social sciences.
From his first position at the Ministry of Economic Affairs, he built up
relationships that helped him realize what he wanted to achieve.
After his job at the ministry, he worked at the GITP in Nijmegen and was
then asked to come to Brussels. In Brussels, he stood at the inception of
the current European Union.
The road from the help of the Marshall Plan after the Second World war,
cooperation between the coal and steel community in the ECSC, the
origin of the Benelux and growth to the current European Community has
brought with paints and conviction.
Cooperation and joint responsibility in justice were the wishes he wanted
to achieve. The second aspect of Leo was his frugality to be of service. He
chaired as many as 10 NGOs such as; Christians of Europe, ATD, MS
Foundation, member of the Max Planck Institute, women's
emancipation, etc. Even after his retirement, he followed
the developments and the policies in Brussels and, as honorary Director
General, he received copies of all decisions. Names like van Agt,
Lubbers, Kohl, Adenauer, Mitterand, Merkel, Thatcher etc. he met and
knew to appreciate and judge them.
After his retirement Leo literally withdrew to a monastic community
“de Heilbron”. His life was austere, unpretentious and bound by
monastic rules. We lose in him not only our eldest brother, but also
a protagonist, emancipator, a simple sincere person believing
in an all-encompassing God, carried by God all his life.
Now he rests in God - his Creator.
Sr.Ignatia Crijns PHJC
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Het leven in Coronatijd in klooster Sancta Maria
Het jaar 2020 was nog maar juist begonnen, toen ons land te maken
kreeg, met een ziekte die al ver over de hele wereld bekend was, “Corona”.
Niemand wist nog bijna iets van deze ziekte af. Er werden door de regering
veel maatregelen getroffen. Alles desinfecteren, handen wassen,
mondkopje dragen en anderhalve meter afstand houden van elkaar. Geen
bezoek ontvangen en zoveel mogelijk thuisblijven. Vele mensen
overleden thuis en in het ziekenhuis. Wij hielden ons zoveel mogelijk aan
alle regels, die ons waren opgelegd en zo ging het jaar voorbij.
Het jaar 2021 kwam en alles ging goed. Op 02 februari konden Zr.
Apollonia en Zr. Mechtild voor de eerste corona vaccinatie naar
Maastricht. Zr. Hermana, Zr. Laurentia en Zr. Ursula waren op 09 februari
aan de beurt, Zij werden gebracht door Mijnheer Brassé, en Bep zijn
dochter, twee goede chauffeurs. Daarna was iedereen blij en dacht nu
goed beschermd te zijn tegen corona. De derde week van februari werd
Zr. Ursula ziek, ze hoopte weer snel beter te zijn. Zr. Laurentia moest op
26 februari naar het ziekenhuis, maar ze konden haar niet helpen. De
dokter vond het beter haar naar de eigen omgeving terug te laten gaan.
Op 28 februari werden we allen getest, helaas positief. Zo kwam de hele
groep in quarantaine. Zr. Ursula werd zieker en zieker. Ze kreeg op 23
februari zuurstof maar ging alleen maar achteruit. De dokter kwam
dagelijks langs, hij kon niet veel doen.
Op 02 maart is ze om 21.45 overleden. Met Zr. Laurentia ging het ook niet
goed ook zij kreeg al vlug zuurstof. Ze heeft moeilijke dagen gehad, maar
begreep niet dat ze zo ziek was. Op zaterdag 06 maart om 14.30 is ook
zij overleden. Zr. Jophy en Zr. Vanitha waren enkele weken ernstig ziek
en hadden hoge koorts. Zr. Apollonia was eerst negatief en later positief,
ze was evenals Zr. Mechtild niet zo ziek dat ze naar bed moest. Zr.
Hermana en Zr. Marcella waren positief en erg moe, maar gelukkig
konden ze op de been blijven en de zaak draaiende houden. Van het
personeel mocht niemand komen. Het werk moest doorgaan en de zieken
hadden veel hulp nodig. Verplegend personeel kwam alleen s ’ochtends
en s’avonds. Er was niemand gedurende de dag.
Vooral Zr Ursula en Zr. Laurentia hadden constant hulp nodig en moesten
vaak gedraaid worden. Bij de Zorginstelling, van onze congregatie “Maria
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Hilf” in Gangelt, net over de grens, en bij het generalaat in Dernbach
hebben we om hulp gevraagd. Dhr. Minten en Nicolaes waren meteen
bereid, Ingrid een goede verpleegster te sturen. Zij was zeer zelfstandig
en kwam dagelijks van 09 tot 17.00 uur, zo lang als het nodig was. Als het
langer dan tien dagen zou duren, zou ze worden afgelost door een
broeder.
Vanuit Dernbach maakten ze Zr. Gloria, een van onze zusters, die in het
ziekenhuis in Frankfurt bij de corona patiënten werkten, ook voor ons vrij.
Nu waren wij dagelijks gezegend met twee volwaardige verpleegsters, aan
wie we rustig alle zorg konden overlaten.
Na het overlijden van Zr. Laurentia kon de verzorging overgedragen
worden aan één persoon. Ingrid mocht terug naar Gangelt en Zr. Gloria
heeft de taken hier in huis van haar overgenomen. Zr. Gloria is van 05 19 maart bij ons geweest. Ze was graag nog wat langer gebleven, maar
ze moest terug naar Dernbach want op 01 april zou ze daar in het
ziekenhuis beginnen. Wij zijn de staf van Gangelt én ons bestuur in
Dernbach zeer dankbaar voor de ontvangen belangeloze hulp, die wij zo
spontaan gekregen hebben, op het moment dat wij geen uitkomst meer
zagen. Het spreekwoord, “Wanneer de nood het hoogst is, is de redding
nabij,” mochten wij in de praktijk ervaren. Het ging weer langzaam beter
met de zusters. Het personeel mocht ook weer beginnen en het normale
leven kreeg langzaam weer voet aan de grond.
Zr. Marcella

Life in Corona time in convent Sancta Maria
The year 2020 had only just begun, when our country had to deal with a
disease that was already known far around the world, “Corona”. Nobody
knew almost anything about this disease. Many measures were taken by
the government. Disinfect everything, wash hands, wear a mouth cap and
keep one and a half meters away from each other. Do not receive visitors
and stay at home as much as possible.
Many people died at home and in hospital. We adhered to all the rules that
were imposed on us as much as possible and so the year passed. The
year 2021 came and everything went well. On February 2, Sr. Apollonia
and Sr. Mechtild for the first corona vaccination to Maastricht.
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Sr. Hermana, Sr. Laurentia and Sr Mechtild. It was Ursula's turn on 09
February. They were brought by Mr. Brassé, and Bep's daughter, two good
drivers. After that, everyone was happy and now thought they were well
protected against corona. The third week of February, Sr. Ursula sick, she
hoped to be well soon. Sr. Laurentia had to go to the hospital on February
26, but they were unable to help her. The doctor thought it better to let her
go back to her own environment. On February 28, we were all tested,
unfortunately positive. The entire group was quarantined. Sr. Ursula got
sicker and sicker. She was given oxygen on February 23 but only
deteriorated. The doctor came by every day, he couldn't do much.
On 02 March she passed away at 21:45. with Sr. Laurentia was not doing
well either, and she was soon given oxygen. She had difficult days, but did
not understand that she was so sick. She also passed away on Saturday
06 March at 2.30 pm. Sr. Jophy and Sr. Vanitha had been seriously ill for
several weeks and had a high fever. Sr. Apollonia was first negative and
later positive, she was like Zr. Mechtild wasn't so sick that she had to go
to bed. Sr. Hermana and Sr. Marcella were positive and very tired, but
luckily, they were able to stay on their feet and keep the business going.
No one was allowed to come from the staff. The work had to go on and
the sick needed a lot of help. Nursing staff only came in the morning and
evening. There was no one during the day.
Especially Sr Ursula and Sr. Laurentia needed constant help and often
had to be turned. We asked for help at the Care Institution, from our
congregation “Maria Hilf” in Gangelt, just across the border, and at the
Generalate in Dernbach.
Mr. Minten and Nicolaes were immediately ready to send Ingrid a good
nurse. She was very independent and came every day from 9am to 5pm
for as long as needed. If it took longer than ten days, she would be relieved
by a brother. From Dernbach they made Zr. Gloria, one of our sisters, who
worked with the corona patients in the hospital in Frankfurt, also free for
us. Now we were daily blessed with two fully-fledged nurses, to whom we
could safely leave all care.
After the death of Sr. Laurentia was able to transfer the care to one person.
Ingrid was allowed to return to Gangelt and Zr. Gloria has taken over the
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duties here at home from her. Sr. Gloria has been with us from 05 -19
March. She would have liked to have stayed a little longer, but she had to
go back to Dernbach because on April 1st she would start there in the
hospital. We are very grateful to the staff of Gangelt and our board in
Dernbach for the disinterested help we received, which we received so
spontaneously, when we no longer saw a solution. The proverb, “When
the need is greatest, salvation is near,” we have experienced in practice.
Things slowly got better with the sisters. The staff was also allowed to start
again and normal life slowly regained its footing.
Zr.Marcella

Bijzetting van de urnen
Op donderdag 06 mei vond de bijzetting van de urnen, van Zr. Ursula en
Zr. Laurentia, plaats op het kerkhof in ons monument op de begraafplaats
te Lutterade. Vooraf hadden we in de kapel een plechtige dienst. De Urnen
en de foto ’s van de zusters stonden op het altaar, versierd met bloemen
en lichtjes. Iedere zuster mocht een lichtje aansteken en een wens of
dankwoord uitspreken. Daarna zijn we samen naar het kerkhof gegaan en
heeft mijnheer Limpens de Urnen bij de andere geplaatst. Zij mogen nu in
vrede rusten.
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Zr. Maria Ursula Zaicsek
“Zoals een hert reikhalst naar bronnen van levend
water, zo zoekt mijn ziel naar U, mijn God.” Psalm
42,1
In dankbare herinnering aan
Zuster Maria Ursula Zaicsek
* 30 -10 -1932 te Geleen
+ 02 -03 - 2021 te Geleen
Op 06 januari 1959 trad Zr. Ursula in bij de Congregatie van de Arme
Dienstmaagden van Jezus Christus te Geleen en legde daar op 29
augustus 1961 haar eerste geloften af. Haar eeuwige geloften volgden op
13 augustus 1966.
Zr. Ursula’s leven werd gekenmerkt door grote nauwgezetheid. Zij was
rechtuit en stipt in het vervullen van haar plichten. Vanuit haar
verbondenheid met God was zij tot grote dienstbaarheid en sociale
bewogenheid in staat. Haar leven heeft in dienst gestaan van God en haar
medemensen. Vooral kinderen en de jongeren hadden een grote plaats in
haar hart. Veel kleuters heeft ze mogen begeleiden naar de weg tot
volwassenheid.
Nadat ze gepensioneerd was ging haar aandacht uit naar de oudere
mensen en zette zij zich in, in het verzorgingshuis “de Baenje” te Sittard,
“Olympia Staete en de ”Vincentius Vereniging” in Geleen.
Zr. Ursula was een sterke, zelfstandige vrouw, die zo lang mogelijk
onafhankelijk wilde blijven, om niemand tot last te zijn. De laatste dagen
was dat moeilijk voor haar, het ging niet meer. Zij
verlangde naar de bron van het Leven, naar levend
water.
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Zr. Maria Laurentia Heijnen

“Mijn sterkte zijt Gij, voor U wil ik zingen.
Gij zijt mijn beschermer genadige God”
In dankbare heinnering aan
Zuster Maria Laurentia Heijnen
*17- 06 -1934 te Geleen
+ 06-03- 2021 te Geleen
Zr. Laurentia trad op 08 december 1953 in bij de congregatie van de Arme
Dienstmaagden van Jezus Christus te Geleen.
Op 25 augustus 1956 legde zij haar religieuze professie af.

Het is iets groots een Arme Dienstmaagd van Jezus Christus te zijn:
De goede God door elke gedachte, elk woord en elk werk te dienen.” (H.
Katherina Kasper)
Op deze manier heeft Zr.Laurentia haar leven in dienst van de
Congregatie en haar medemensen waargemaakt.
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Wist U dat…

…

begin januari nergens officieel nieuwjaar gewenst geworden is,
vanwege de corona pandemie. Zowel in de parochie, de KBO en ook bij
ons, zusters niet.

…

Zr. Ignatia, Zr. Maria en Imelda Crijns de eerste dag van het jaar bij
ons hebben doorgebracht tot na het middageten. Het is altijd feest als we
met z’n allen samen zijn.
… dinsdag 05 januari Mevr. Maria Solberg in Puth Schinnen overleden is.
Pater Hoedemakers zal haar missen. Hij was een huisgenoot van haar.

… 05 januari vanwege de ernst van de corona een volledige lock down
is afgeroepen in Nederland. Levensmiddelenzaken, apotheken, en
drogisterijen bleven open.

…

15 januari Zr.Maria haar 40- jarig professie feest heeft gevierd.
Zr.Ignatia vierde mee, omdat dat ze 70 jaar geleden in de congregatie was
ingetreden. We begonnen de dag met een plechtige H. Mis, voorgegaan
door pastoor Amalraj. Daarna hebben we gezamenlijk gegeten in ons
eigen restaurant ‘Katharina” op het zaaltje, waar alles verzorgd was door
ons eigen personeel.
…17januari voor heel Nederland de avondklok werd ingesteld van 21.00
tot 04.30 uur. Het is zeer ernstig met de corona, er zijn veel mensen ziek
en ook overleden.

…

28 januari wij met ons allen bij elkaar gekomen zijn, om over het a.s.
kapittel in augustus van gedachten te wisselen.
… 02 februari Zr.Apollonia de eerste was die de vaccinatie tegen corona
kreeg in Maastricht.

… Zr.Laurentia 05 februari bericht kreeg dat haar schoonzus overleden
was. Wij wensen de familie veel kracht en sterkte.
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…

08 februari Zr.Hermana, Zr.Ursula, en Zr.Laurentia ook naar
Maastricht zijn geweest voor de eerste vaccinatie tegen corona.

… Zr.Ursula de 24ste februari met longontsteking en een zuurstofapparaat
in bed kwam te liggen. Zij voelde zich erg ziek.
… 26 februari Zr.Laurentia s’ochtends vroeg met de ambulance naar het
ziekenhuis werd gebracht. Dat de artsen haar naar huis stuurden omdat
zij te ziek was om nog op de intensive care openomen te worden.

…wij

op zondag 28 februari, op corona werden getest en
maandagochtend hoorden dat we allemaal, notabene na gevaccineerd te
zijn, corona positief waren. Alleen Zr. Apollonia testte negatief. Het gevolg
was dat we met ons allen in quarantaine moesten. Het personeel mocht
niet meer komen. Dat was een ramp.
…02 maart Zr. Ursula erg achteruitging. S ’Avonds om 22.45 uur stierf ze
nog vrij onverwacht. Doordat wij allemaal in quarantaine waren heeft ze
noodgedwongen een crematie in stilte gehad.

… dat op 03 maart vier van onze zusters in bed lagen, waarvan een zuster
zeer ernstig ziek was. Dat we toen belangeloos een zeer zelfstandig
verpleegkundige hulp vanuit onze Zorginstelling in Gangelt, (Dld) voor tien
dagen hebben gekregen. Ze was beschikbaar gedurende de dag van 09
– 17.00 uur.
…04

maart ons generaal en provinciaal bestuur uit Dernbach, gezorgd
hebben dat Zr.Gloria, een hoofdverpleegkundige uit het ziekenhuis in
Frankfurt werd vrijgemaakt, om ons ook te komen hepen. Zij mocht blijven
zo lang als het nodig was.

…op 06 maart Zr. Laurentia om 14.30 uur is overleden.

...13

Maart hadden we haar uitvaartmis in kleine kring in de
Augustinuskerk

…

we 28 maart de Eucharistieviering voor Zr.Ursula met familieleden,
vrienden en bekenden hebben gevierd in de Augustinuskerk.
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. …wij op 06 mei een urn dienst in de Augustinuskerk
gehouden hebben voor Zr.Ursula en Zr. Laurentia samen
… we 19 mei met alle zusters een bijeenkomst ter voorbereiding op ons
provinciaal kapittel hebben gehad.
… Pastoor Quaedvlieg onze parochie gaat verlaten. Hij is door bisschop
H. Smeets eerst als kanunnik en daarna als vicaris- generaal benoemd.
Deze laatste benoeming gaat op 01 juli in.
… 29 mei de priesterwijding van twee seminaristen uit onze Bisdom heeft
plaatsgevonden in de Kathedraal van Roermond. Kapelaan Arockia Austin
en kapelaan Danny Horsch. Zr.Jophy was aanwezig.
…30 mei Zr.Jophy naar Maastricht geweest is voor de eerste H. Mis van
de kapelaan Arockia Austin. Om met enkele seminaristen mee te zingen,
tijdens de plechtige Eucharistieviering.
… 31mei de priesterwijding van kapelaan Nicholas Pethuru heeft
plaatsgevonden in de kapel van het huis van de bisschop (Clergy House),
Batticaola, in Sri Lanka. Het was een heel sobere wijding in kleine kring,
… wij

op 01 juni al 85 jaar een zelfstandige Nederlandse provincie waren
we hebben dat natuurlijk gevierd. De eerste provinciale overste was
Zr. Immaculata .
… op 27 juni onze Kapelaan Nicholas Pethuru zijn eerste H. Mis in de St.
Augustinuskerk heeft gedaan. De Indiase zusters verwelkomden hem
met een Arathi. Een Indiase welkomstgroet.
…. op 26 juni bijna alle corona maatregelen zijn opgeheven. De
anderhalve meter en veel handen wassen blijven nog van toepassing
… 28 tot 29 juni Zr.Judith en Zr.Annemarie ons eens bezoek hebben
gebracht waarbij we samen met ons bestuur over de inhoud van ons
kapittel hebben nagedacht.
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Wij wensen jullie allemaal hele fijne en prettige
vakantie na de corona pandemie!!!

We are Wishing you all a very pleasant and
happy Holidays after the corona pandemic!!!
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Open mijn ogen

God, open mijn ogen,
Opdat ze de noden van de mensen
zien.
Maak mijn handen vrij,
om al wie honger heeft te voeden.
Beroer mijn hart,
opdat het vertwijfelden warmte schenkt.
Leer mij de grootmoedigheid,
om vreemdelingen welkom te heten.
Leer mij delen wat ik bezit,
om naakten te kleden.
Schenk mij medeleven,
dat zieken sterkt.
Laat mij deelhebben
aan de bevrijding van gevangenen.
Want als wij onze angsten en onze liefde,
onze armoede en onze rijkdom delen met elkaar.
Dan zullen wij ook delen,
in uw goddelijke tegenwoordigheid.
Canaan Bnana, Zimbaw
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Gebed tot de heilige Jozef- Het jaar van Jozef
Glorierijk heilige Jozef, Bruidegom van Maria,
bid voor ons in onze huidige nood in deze
coronatijd.
Strek Uw vaderlijk bescherming uit over alle
kinderen en
jongeren van de wereld.
Richt Uw vaderogen op de belangen van de gezinnen,
kom hen te hulp met uw gebed.
Sterk eveneens door uw gebed de ouderen,
en sta de stervenden bij in hun stervensuur.
God, Schepper van al wat bestaat,
Gij hebt voor de mens de arbeid gemaakt
tot wet van zijn leven.
Geef dat wij, onder de bescherming van de heilige Jozef,
Naar zijn voorbeeld het werk behouden en volbrengen dat Gij ons
opdraagt, en het loon ontvangen dat Gij belooft.
Dat vragen wij U, door Christus onze Heer. Amen
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