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Moge in het nieuwe jaar de Heer u zegenen en voor alle kwaad behoeden,
u opwekken, leiden en voeren tot al het goede.
(11januari H. Katharina Kasper)
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.
(11January St. Katherine Kasper)

2

3

Inhoud
Voor woord

5

Onze nieuwe status

7

Onze verhuizing

8

Dankgebed

10

Het is mij over komen

14

Maria

15

Veertig jaar professie feest

16

Van harte proficiat

18

Het jaar 2022

21

Wist U dat

23

Klein Apostellied

26

4

Voor allemaal een gezegend en goed
begin.

Beste Zusters, geassocieerden, vrienden en bekenden

Deze Schakel ontvangen jullie te laat in de brievenbus. Het was de
bedoeling dat we die allemaal voor Kerstmis zouden kunnen lezen.
Diverse redenen gooiden roet in het eten, waardoor we nu de
jaarwisseling al achter de rug hebben en de drie Koningen ondertussen
ook al naar hun eigen land zijn teruggekeerd. Ik hoop dat iedereen een
vredevol, zalig Kerstfeest en een gezond Nieuwjaar mocht vieren. In deze
Schakel treft U onze nieuwe Statusverandering aan. We waren Provincie
en zijn nu een Communiteit. Dat wil zeggen dat we rechtstreeks onder het
Generalaat vallen. De groep is te klein geworden om nog kapittels te
houden en een voltallig bestuur te kiezen. Deze last is dan ook van onze
schouders genomen. Wij zijn heel erg blij met deze verandering, die ons
ontslaat van diverse verplichtingen.
De zusters uit Treebeek en Imelda Crijns, de zus van Zr. Ignatia, zijn op
08 december verhuisd en hebben bij ons, in Klooster “Sancta Maria” hun
intrek genomen. We hadden na het overlijden van Zr. Ursula en Zr.
Laurentia immers drie kamers vrij. Het is een verstandig besluit en het is
gezelliger nu de groep weer groter is. Zuster Jophy mocht in dankbaarheid
haar 40-jarig Professiefeest vieren. Die dag begon met een mooie Laudes
en een H. Mis, opgedragen door Pastoor Kanke, geassisteerd door
Kapelaan Arulraj. Door Corona zijn we nog steeds erg voorzichtig. We
ontvangen geen bezoek zonder afspraak en gaan zelf ook nergens naar
toe. We hopen vlug naar een normaler leven over te stappen, zodat we
weer met de groep geassocieerde leden kunnen samen komen. Misschien
lukt ons dat na maart wel weer. Ik wens U allemaal een vredevol, gezond
en voorspoedig 2022.
Zr. Hermana
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A blessed and good start to all.

Dear Sisters, associates, friends and acquaintances

You will receive this Schakel in the letterbox too late. We were supposed
to be able to read them all before Christmas. Various reasons threw a
spanner in the works, as a result of which we have already passed the
New Year’s Eve and the three Kings have already returned to their own
country. I hope everyone had a peaceful, merry Christmas and a healthy
New Year. In this Schakel you will find our new Status change. We were
Province and now a community. That is, we fall directly under the
Generalate. The group has become too small to hold chapters and elect a
full board. This burden has been lifted off our shoulders. We are very
happy with this change, which releases us from various obligations.
The sisters from Treebeek and Imelda Crijns, sister of Zr. Ignatia, have
moved on December 8th and have taken up residence with us, in the
convent “Sancta Maria”. After the death of Sr. Ursula and Sr. Laurentia
After all, three rooms free. It's a wise decision and it's more fun now that
the group is bigger again. Sister Jophy was able to celebrate her 40th
anniversary in gratitude. That day started with a beautiful Laudes and a
Mass, celebrated by Pastor Kanke, assisted by Chaplain Arulraj. Due to
Corona, we are still very careful. We do not receive visitors without an
appointment and we do not go anywhere ourselves. We hope to have a
normal life very soon so that we can reunite with the group of associates.
Maybe we can do that again after March. I wish you all a peaceful, healthy
and prosperous 2022.
Sr.Hermana
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Onze nieuwe status
Op woensdag 3 november hebben we
met Zr. Judith onze Generale Overste
en het Generaal Bestuur belangrijke
beslissingen genomen met betrekking
tot de toekomst van de Nederlandse
Provincie. Onze status is omgevormd
van Provincie naar: Communiteit van de
Congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus.
Hier zijn verschillende besprekingen met een notaris en een juriste van
de KNR aan vooraf gegaan.
Wij behouden onze rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht en
hebben een directe relatie met het Generaal Bestuur. In de praktijk
verandert er niet veel voor ons.
We hoeven geen periodieke kapittels meer te houden en hebben geen
voltallig Nederlands bestuur meer nodig. Zr Betty vanuit het Generalaat
is onze contactpersoon geworden. Zij zal ons minstens drie keer per jaar
bezoeken. Als communiteitsoverste is Zr. Hermana benoemd, Zuster
Maria is haar assistente. Wij denken dat we deze beslissing op een juiste
tijd genomen hebben en zijn blij met deze verandering.
Our new status
On Wednesday 3 November we have with Sr. Judith our Superior General
and the General Board made important decisions regarding the future of
the Dutch Province. Our status has changed from Province to: Community
of the Congregation of the Poor Handmaids of Jesus Christ. This was
preceded by several discussions with a notary and a lawyer from the KNR.
We retain our legal personality under Dutch law and have a direct
relationship with the General Board. In practice, not much changes for us.
We no longer need to hold periodic chapters and we no longer need a full
Dutch board. Sr Betty from the Generalate has become our contact
person. She will visit us at least three times a year. As a community
superior, Sr. Hermana, Sister Maria is her assistant. We think we made
this decision at the right time and are happy with this change.
Zr. Hermana
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Onze verhuizing
In het jaar 1985 mocht de Ned. Provincie van Zr.Fabiola en Zr. Constantia
het initiatief verwezenlijken om op sociaal en spiritueel niveau een
experiment uit te proberen. In Limburg werden de steenkoolmijnen
gesloten. Duizenden mannen met hun gezinnen raakten in nood. Geen
werk meer betekende geen geld en geen toekomst. Wij vonden in deze
mijnstreek een geschikt huis dat de naam “de Heilborn” kreeg. Deze naam
verwees naar de vrouw bij de put, die water schepte voor de Persoon die
water om te drinken vroeg.
Daadwerkelijk werd aan de werkeloze mijnwerkers en hun vrouwen
materieel of spiritueel steun geboden. Het werk breidde zich later uit over
vluchtelingen, eenzame en zoekende mensen. Geloofsgesprekken en
hulp op alle niveaus werden verleend.
Nu zijn we beland in het jaar 2021. Met z’n drieën hebben we overlegd
over de voorgestelde opties van Zr.Hermana om de Heilborn te laten
voortbestaan ofwel te beëindigen.
A. Er zijn in “Sa Maria” drie kamers niet bezet. Twee zusters zijn
overleden aan de coronaziekte. De derde kamer was al langer
onbezet. Deze 3 kamers worden ter beschikking gesteld. En
aangezien onze leeftijden hoog zijn, zou dit een reële reden
kunnen zijn om te verhuizen.
B. De andere overweging bestond om de Heilborn te behouden. De
bezinning en geloofsgespreken konden dan eventueel ook in Sa,
Maria gehouden worden.
We hebben overlegd, gebeden en gemediteerd. Aanvankelijk boden we
verzet, maar na reëel denken besloten we dat onze trouw die we beloofd
hebben, ook van toepassing is op onze kleine groep van zes medezusters.
De verschillende groepen voor begeleiding in de Heilborn betreuren ons
besluit.
Nu is dit besluit definitief en wonen we in “Sa Maria” te Geleen tezamen
met onze medezusters. Inmiddels grijpt de coronaziekte verder om zich
heen. Welke toekomst ligt voor ons!
De sfeer van verwelkoming was warm en gemeend. Nu hebben we het
gevoel weer thuis te zijn. Behulpzaam en gastvrij worden we op alle
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gebied geholpen door medezusters en personeel. De contacten zijn weer
uitgebreid en als vanouds. Het leven is weer als van vroeger.
Strakkere discipline en dagorde. ’t Is alsof we weer van jongs af aan in het
kloosterleven moeten ingroeien. Een grote tegenstelling met ons
achtergelaten project om dag en nacht voor vriend en vijand klaar te staan,
om bronwater uit de bron aan te kunnen bieden. De dagorde was
ondergeschikt aan de Dienstbaarheid van een ADvJChr. Nu is regelmaat
en religieus leven hoofdzaak. Andere goede werken vinden nu plaats in
Klooster Sa Maria. Wegens de voortslepende coronaziekte is de toekomst
voor iedereen onzeker geworden en leggen we onze toekomst in Gods
handen.
Zr.Ignatia

TREEBEEK - HEILBORN

SANCTA MARIA - GELEEN
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Dankgebed voor Gods zegeningen in deze 40 jaren:
“Ik heb je geroepen bij je naam en je bent van mij”. Ja, Heer,
U hebt mij geroepen bij mijn naam. U bent altijd bij mij en ik
voel uw aanwezigheid elk moment in mijn leven.
God, ik sta nu voor U met een dankbaar hart. God, als ik al
die 40 jaar terugkijk, zie ik duidelijk hoe U mijn leven volgens
Uw geleid hebt. Ik voelde mijn roeping toen ik op een goede vrijdag in het
koor een zeer betekenisvol lied voor de kruisweg zong. Ik heb nog steeds
een heel speciale band met U, God, door het zingen in het koor om U te
loven en te aanbidden. Ik dank U God dat ik U mag prijzen door mijn werk
voor de mensen die om mij heen zijn. God, ik dank U voor alle talenten en
andere goedheden die U mij geschonken hebt. Op deze vreugdevolle dag
wil ik U bedanken voor mijn eenvoudige ouders. Ze hebben het sterke
geloof en vertrouwen in U en in Uw gezegende Moeder in mijn hart
geplant. Ik dank U ook voor mijn liefhebbende broeders en zusters en voor
hun onvoorwaardelijke liefde en zorg voor mij. Op mijn jonge leeftijd
verloor ik mijn ouders. Het was erg pijnlijk voor mij omdat ik het jongste
kind in het gezin was. Op dat moment toonde God Zijn liefde en zorg door
mijn broers en zus. God, zegene hen met Uw rijke zegening. Ik dank U
voor mijn neven en nichten die tot op de dag van vandaag goed voor mij
zorgen.
God, ik dank u voor al onze zusters die in India wonen met wie ik vele
jaren mijn leven heb gedeeld. Met diepe dankbaarheid denk ik aan hen
terug. Ik dank u voor al mijn begeleiders die mij in mijn spirituele leven
hebben begeleid om dag na dag te groeien in mijn beloofde religieuze
leven. Vandaag herinner ik me heel speciaal aan mijn twee medezusters
(Zr. Grace en Zr. Lizzy) met wie ik samen mijn eerste belofte afgelegd
hebt. God, U hebt ons drieën samengeroepen om al die jaren U en Uw
kerk te dienen. Geef ons uw kracht van moed en liefde, zodat we mogen
blijven werken voor Uw kerk hier op aarde. Ik dank u ook voor alle artsen
en andere collega’s die samen met mij in het ziekenhuis gewerkt hebben.
Het was een grote zegen en een gekoesterd moment in mijn leven.
In september 1997 deed ik een heel speciale jaarlijkse retraite in (Divine
Retreat Centre in Potta, Kerela, India). Tijdens deze retraite voelde ik mijn
tweede roeping om naar Nederland te werken.
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God, U raakte mij met de volgende woorden van profeet Jeremia 29,11
"Dit is mijn besluit, dit is mijn plan voor je: Het zal goed met je aflopen, niet
slecht. Ik zorg dat er voor je een nieuwe tijd komt. Ik zal je nieuwe hoop
geven". U heeft voor mij hier een nieuw plan gehad. Volgens Uw plan
moest ik eerst mijn professionele werk opgeven en Uw boodschap
brengen aan de mensen die U wilt. Dit is totaal een andere ervaring voor
mij. Maar U bent al die 24 jaren altijd bij me geweest. Met uw hulp kon ik
het werk dat U mij hebt toevertrouwd, goed doen. Ik dank u voor alle Tamilfamilies voor wie ik allemaal gewerkt heb. Ik dank ook mijn teamleden
samen met wie heb ik gewerkt. Ik dank u voor alle priesters en alle
seminaristen die mij hebben geholpen om dit pastorale werk goed te doen.
Ik bid voor hen allemaal en ook voor de kinderen die ik les heb gegeven.
Nu denk ik met dankbaar hart terug aan onze zusters hier met wie ik
vierentwintig jaren heb samengewoond. God, Ik dank U voor onze zusters.
Ze accepteerden me en steunden me al die jaren om dit werk goed te
doen. Heel speciale dank aan Zr. Arnolda, Zr. Ignatia, Zr.Hermana, Zr.
Maria en Zr. Marcella die mij steunden en aan mij het werk toevertrouwden
wat ik voor onze gemeenschap hier mag doen. Ik dank ook aan alle andere
zusters met wie ik heb samengewoond en met wie ik nu momenteel in
deze communiteit woon. Ik dank ook ons personeel. God, zegene hen met
Uw rijke zegening.
Lieve zusters, als ik jullie een of andere manier pijn heb gedaan, vraag ik
jullie op deze prachtige dag vergeving voor mijn tekortkomingen. Jezus
zei tegen zijn leerling toen Hij aan het kruis hing: "Hier is jouw moeder".
Deze woorden gelden ook voor mij. Vanaf 1980 was Moeder Maria ook
moeder voor mij. Na de dood van mijn moeder had ik een diep vertrouwen
in haar. Ze heeft mijn leven drie keer gered van zware ongelukken. Als ik
hulp nodig heb, ga ik naar haar toe en zij beantwoordt altijd mijn gebed.
Dus lieve moeder, ik dank u uit mijn hart. Blijf mij leiden in de weg naar uw
Zoon. Bescherm me altijd met je mantel van nederigheid. Met dankbaar
hart herinner ik u, lieve Heilige Moeder.
Zr.Jophy
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Thanks giving Prayer for my 40 years of Gods providence
I have called you by name and You are mine. Yes, Lord for
calling me by my name. Your presence was always with me
and I felt every moment of my life.
God, I stand before in your presence with thankful heart.
God when I look back all these 40 years, you wonderfully
lead my life according to your plan. I listened your call while I was singing
in the choir in my parish on good Friday, very meaningful song for the way
of the cross. I had a very special band with you God through my singing in
the choir to praise and worship. I thank you God for allowing me to paise
you, wherever you allowed me to work for the people around me. God, I
thank you for this talent and other goodness you showered upon me all
these years. On this joyful day I want to thank you for my simple parents
who brought to the world and planted in my heart the strong faith and trust
in you and your Blessed Mother. I thank you also for my loving brothers
and sisters and for their unconditional love and care. My young age I lost
my parents. It was very painful for me by being the youngest child in the
family. At that moment God showed his love and care through my brothers
and sister. God bless and reward each one of them who are living as well
us who are in heavenly home. I thank You for my nephews and nieces
who still take care of me well until today.
God I thank you for all our sister who are living in India with whom I shared
my life many years. With deep gratitude I remember them. I thank you for
all my formators who have given me all spiritual input to grow day by day
to cherish my vowed life. Today, very specially I remember my two
companions, Sr. Grace and Sr. Lizzy, you have called three of us together
and allowed us to serve for you all these years. Bless us with your power
of courage and love so that we may continue to work for your people here
on earth. I thank you also for all the doctors and my colleges in the hospital.
It was a great blessings and cherished moment in my life.
God again 1997 September I made a very special annual retreat in (Divine
Retreat Centre, Potta, Kerela in India). During this retreat you revealed to
me your second call to come to the Netherlands.
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God, you touched with your word from prophet Jeremiah 29,11 “For surely
I know the plans I have for you, says the Lord, plans for your welfare and
not for harm, to give a future with hope”. Your plan was totally upside down
to give up my professional work and to give your message to the people
whom you had planned already. You were with me always all these 24
years. Your word was my strength and courage. With your help I could
carry on well the work what you have entrusted to me. I thank you for all
the Tamil families and the team members with whom I lived and served as
my own. I thank you for all the priests and all the seminarians who helped
me to do this pastoral work successfully. I pray to bless each one of them
by name and all the children whom I gave lessons.
Now I remember with grateful heart our sisters here with whom I lived 24
four years. God your blessings was uncountable for this my sincere thanks
to you. Our sisters accepted me and supported me to do this work all these
years. Very special thanks to Sr. Arnolda, Sr. Ignatia Sr. Hermana, Sr.
Marcella and Sr. Maria who supported me and entrusted to me the work
what I could do for our community. I thank you also all the others sisters
with whom I lived and with whom I live now in this community. I thank you,
for all the coworkers, God bless and reward each one of them. With my
ups and downs if I have pained you dear sisters, on this wonderful day I
ask pardon from each one of for my short comings.
While Jesus hanging on the cross, He said to his disciple “Here is your
mother”. Yes, our blessed mother from 1980 onwards she was mother to
me. After my mother’s death I had a deep trust in Mother of God. She
saved my life three times with big accident. If I need any help, I go to her
and she answers my prayer. So dear mother I give my sincere and
heartfelt thanks to you. Continue to guide me to walk with you to your son.
At Cana you told to us “Do whatever he tells you. Protect me always with
your mantel of simplicity. With grateful heart I sing for you dear Blessed
Mother.
Sr.Jophy
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Het is mij over komen
Het is mij overkomen
Als een zachte bries
een helder licht
een woord dat ik bewaarde, diep in mij,
dat tot leven werd gewekt –
belofte die de “kleine rest, God anawim ( de armen),
ontving als een visioen van vrede en gerechtigheid.
Het is mij overkomen,
kleine vrouw uit Nazareth,
Ik werd geraakt, genoemd bij naam,
aangeraakt, door Gods gezant
met tedere vastberadenheid.
“Wees blij, vrees niet, die jou zag
komt jou bewonen. Gezegend, jouw huis!’
Het is mij overkomen
en ik heb ‘ja’ gezegd
met schroom en hemelhoog vertrouwen.
Ík ben bereid’ heb ik gezegd
omdat ik geloof in zijn kracht
die mij en al wat leeft te boven gaat.
Wat aan mij gebeuren zal
maakt heel de aarde nieuw.
Het is mij overkomen…………
Caritas Van Houdt, Sint Trudoabdij, Brugge

“ O, lieve Moeder Maria, wij bidden U: Schenk ons uw
moederlijke zegen en laat geen enkele ziel in de steek,
totdat U haar ziet in de hemel.”
(24 Mei. M.K. Kasper)
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Maria
Maria, een meisje nog,
ondanks haarzelf
en ondanks Jozef, aangeraakt
door een Woord uit den Hoge.
Dit zette haar leven in een ander licht.
Ja. enkelvoudig
En verder bewaart zij alles in haar hart.
Maria, jonge vrouw in barensnood
met Jozef onderweg.
Het wordt een weg van vertrouwen.
Haar ja blijft enkelvoudig.
En als de wijzen zijn gekomen
bewaart zij alles in haar hart.
Maria, moeder van deze zoon,
wie is hij toch?
Op de bruiloft in Kana geeft zij hem een wenk
Zoals moeders kunnen doen.
Maar hij gaat haar voor
en zij houdt hem niet tegen op zijn weg
Een weg van strijd en overgave.
Maria, Moeder van de levenden,
ze staat onder het kruis, deze Moeder van Smarten,
teder en opstandig:
haar zoon – Gods Zoon?
Ze gaat de weg van de leerling,
want deze dood heeft niet het laatste woord:
zij is gezegend om anderen tot zegen te zijn.
Leonie van Straaten

“Onder uw bescherming, Moeder Maria, vluchten wij en verbergen
wij ons. Leid, bestuur en bescherm ons allen, Maria, en draag
zorg, dat wij en alle mensen… God dienen en God liefhebben.”
(8 september M.K.Kasper)
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Veertig jaar professie feest – Zr.Jophy
Veertig jaren zijn voorbij
van Zr.Jophy’s kloostertijd
Aanvankelijk was ze laborante
in St. John’s hospitaal en aanverwante.
Met veel vreugde werkte ze daar
voor veel zieken, armen en mensenschaar.
Ze deed haar plicht en werkte hard
totdat men aan een andere opdracht dacht.
De opvang van vluchtelingen uit Sri Lanka
In Nederland en West – Europa
werd Zr.Jophy zomaar toebedacht
want velen hebben op haar gewacht.
Hieraan besteedde ze alle tijd en aandacht
voor het welzijn van een grote schare.
Bedevaarten werden georganiseerd
Bannuex en Tienray, Kevelaer werden vereerd.
De tijd raasde voorbij en de Tamils erbij.
Ze hadden in middels een eigen huis en werk.
De groep werd groter en zelfstandiger,
op eigen sterke benen staan was handiger.
Ook was ze jarenlang de assistente
Om Zr.Hermana’s ideeën te planten.
Thans is ze in dienst van de kerk.
Ze zingt en bidt en doet kosterwerk
zij brengt “Onze Lieve Heer” naar zieken toe
en is in Gods Kerk nog lang niet moe.
Zij bidt en zingt, gaat voor in de dienst
en doet al deze werken ter ere Gods en Kerk.
Blijf sterk Zr.Jophy. God alleen kent je zwoegen
Hij is er voor jou en jij voor Zijn genoegen.
Blijf zoals je bent, met dank voor jouw zorgen
God loont je en wij, wij danken je vandaag en ook morgen.
Zr. Ignatia

“Het geluk van je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten”
“Happiness of your life depends on the quality of your life”
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Forty years profession feast - Sr.Jophy
Forty years have passed of Sr. Jophy's monastic time.
Initially she was a lab technician at St. John's Hospital and related.
She worked there with great joy for many sick, poor and multitudes.
She did her duty and worked hard until one thought of another
assignment.
The reception of refugees from Sri Lanka in the Netherlands and
Western Europe.
Sr. Jophy was just invented for many have waited for her.
She devoted all her time and attention to this for the good of a great
multitude.
Pilgrimages were organized Bannuex and Tienray, Kevelaer were
honored.
Time flew by and the Tamils with it.
They had their own house and work.
The group became larger and more independent, standing on your own
strong feet was more convenient.
She was also the assistant for many years to plant Sr. Hermana's ideas.
She is now in the service of the church.
She sings and pray’s and does sacristen work, she brings “Our Loving
Lord” to the sick and is still far from tired in God's Church.
She prays and sings, leads the service and do all these works for the
glory of God and the Church.
Stay strong Sr. Jophy. God only knows your toil
He is there for you and you for His pleasure.
Stay as you are, thanks for your concern, God pays you and we thank
you today and tomorrow.
Sr.Ignatia

DANK U WEL!!!!!!!!!!
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Van Harte proficiat
Lieve Zr.Jophy
Wij zitten hier nu blij van Geest en vieren jouw professiefeest.
Veertig is het geleden, maar je weet het tot op heden. Ook jij
werd door God uitverkoren, om tot zijn dienstmaagd te behoren.
Je hoorde duidelijk Gods stem, en je luisterde naar hem, zoals
Maria. De dienstmaagd van de Heer, herhaalde ook jij je fiat keer
op keer.
Je verlangen was zeer groot anderen te helpen in hun nood.
Alles kon men jou wel vragen, je pakte het aan zonder klagen.
Niets was te min, niets was te zwaar, alles kreeg je voor elkaar.
Bij de Tamils op sociaal en pastoraal gebied, maar ook andere
personen vergat je niet.
Tot alle werk ben je bereid, je begint eraan met heel veel vlijt. Wij
kunnen met al ons roemen, niet al je werkzaamheden noemen,
zingen is je lust en leven, daarin kun jij jezelf echt geven. Je inzet
in huis, kerk en maatschappij, maakt ons allen heel erg blij.
Communie rondbrengen vind je een eer, je treft daarbij je God
en Heer.
Je hebt hiervoor je land verlaten, maar God houdt alles in de
gaten. Hij weet zeker en gewis. Dat het niet altijd gemakkelijk is.
Lijkt je leven soms een last, dan houd je stevig vast. Hij troost en
bemoedigt je. Als alles donker lijkt, maar weet dat zijn liefde nooit
van je wijkt.
Zo blijf je als een kostbaar pand, steeds geschreven in zijn hand.
Hierop kun je blijven bouwen, geef hem maar je vol vertrouwen.
Zo danken wij God voor jou, voor je zijn en voor je trouw.
Zuster Jophy, voor die inzet zoveel jaren en je tijd, betuigen we
onze dankbaarheid.
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Wij blijven voor elkaar dagelijks bidden. Blijf jij nog heel lang in
ons midden. God mag je zegenen tot in lengte van dagen, dat
zullen wij hem zeker vragen.
Zr. JOPHY BEDANKT
Zr. Hermana
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Congratulations!
Dear Sr. Jophy
We are now happy with the spirit and are celebrating your
professional celebration. It's been forty years, but you know it to
this day. You too were chosen by God to be his handmaid. You
clearly heard God's voice, and you listened to him, like Mary. The
handmaid of the Lord, you too repeated your fiat again and again.
Your desire was very great to help others in their need.
Everything could be asked of you; you took it without
complaining. Nothing was too little, nothing was too heavy, you
got everything done. With the Tamils in the social and pastoral
field, but also other people, you should not forget.
You are ready for all work; you start it with a lot of diligence. We
can praise with all of us, do not mention all your activities, singing
is your lust and life, you can really give yourself in that. Your
efforts at home, church and society make us all very happy. You
consider it an honor to deliver Communion, you
meet your God and Lord in doing so.
You have left your country for this, but God is
watching everything. He knows for sure. That it's not
always easy. If your life sometimes seems like a
burden, hold on tight. He comforts and encourages you. When
everything seems dark, but know that his love never leaves you.
In this way you remain as a precious property, always written in
his hand. You can continue to build on this, just give him your
confidence.
So, we thank God for you, for your being and for your faithfulness.
Sister Jophy, for your dedication so many years and your time,
we express our gratitude. We continue to pray for each other
daily. You will stay with us for a very long time.
May God bless you forever, we will certainly ask him that.
Sr. JOPHY THANK YOU!
Sr. Hermana
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Het jaar 2022
Je zult stralen van vreugde als je het ziet.
Je hart zal van blijdschap overslaan. Jesaja 60.5
De zogeheten feestdagen zijn voorbij. Waren het ook feestdagen? Met wie
vierde je ze? Of was je alleen en hoe was dat? Er zijn mensen die ervoor
kiezen. Wat maakten deze dagen tot een feestdag? Van harte hoop ik dat
ze feestdagen waren. In het voorbij jaar vertelden mensen me hoe ze kort
voor be feestdagen vanwege corona in het ziekenhuis waren gekomen.
Nu waren ze weer thuis. Enkelen hadden naasten verloren zonder
afscheid te kunnen nemen. Anderen waren intens dankbaar er nog te zijn
en weer samen te zijn. Dankbaar voor de steun.
In 2021 moesten veel mensen in Limburg, België en Duitsland hun huis
uit vanwege de overstromingen. In België en Duitsland verloren mensen
hun leven aan het water. Materiele schade is te herstellen maar er is ook
mentale schade. Er zijn ook kostbare herinneringen verdwenen. Er is
angst voor herhaling. De zorgen om het klimaat nemen toe We zullen
allemaal anders de feestdagen van 2021 beleven. De een zal er over
praten, de zorg opnemen in het gebed en de ander durft er niet aan te
denken. Zorgen kunnen ook weggedronken worden. Wat hangt ons boven
het hoofd? Vertrouwen is het belangrijkste en het moeilijkste, schreef de
theoloog Erik Borgman.
We nemen het voorbije jaar mee in het nieuwe. Het heeft invloed op ons.
Er is een groeiend besef dat besluiten en gebeurtenissen van vandaag
mede kleur geven aan het leven van morgen en overmorgen. We zijn niet
de enige generatie maar we zijn intergenerationeel.
We zijn wel uit Afghanistan, maar Afghanistan is niet uit ons, las ik. Ik zag
in het voorbije jaar de expositie: ‘Sebrenica hoort tot onze geschiedenis.’
De jongeren van nu zullen steeds meer aan de ouderen vragen: wat
hebben jullie nagelaten? Er is een groeiend besef dat feesten, het leven
vieren, niet verward moet worden met consumeren. De moord op Peter R
de Vries en ander geweld konden gebeuren in een liberaal klimaat waarin
de wereld achter hasj en drugs werd en wordt onderschat.
Het kind van Kerstmis werd snel een bewuste volwassene die kritische
vragen stelde aan wie vooral macht nastreefden. Hij werd naast een
Lieve Heer ook een strenge meester die de vinger op de zere plekken
leed. Hij riep tegenspraak op. Het is een oud inzicht dat kribbe en kruis
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niet gescheiden kunnen worden. Het is ook een lastig inzicht. Een lastig
spanningsveld. Hebben deze feestdagen ook moed gegeven om het
moeilijke onder ogen te zien en naar de kansen van de crisis te kijken?
In 2021 is veel anders geworden. Anders werken, anders leren, anders
recreëren. We verloren veel vanzelfsprekendheden. Dat anders was niet
altijd alleen maar slecht. Er is een verlangen om terug te keren naar wat
normaal’ heette. Maar was het normaal wel zo ideaal? De Engelse dichter
Eliot schreef dat de magiërs, de koningen, die het kind hadden gezien,
zich na terugkeer niet meer thuis voelden in hun zomerpaleizen. Het
waren ijspaleizen geworden. Ze hadden in de ogen van het kind een ander
licht gezien. Wat hebben wij gezien op deze feestdagen dat ons hart
verblijdt? Dat ons vreugde en nieuwe moed geeft in 2022?
Leef in vrede
Leef in vrede met jezelf
Maar niet zelfgenoegzaam
Kom in vrede met jezelf
Maar ken ook je onvrede
Wees in vrede met jezelf
Maar sluit je niet af.
Leef in vrede met de onder
Maar niet naast elkaar
Kom in vrede met de ander
Maar verander hem niet
Wees in vrede met de ander
Maar sluit hem niet uit
Leef in vrede met deze dag
Maar niet alledaags
Kom in vrede met deze dag
Maar onderschat haar niet
Wees in vrede met deze dag
Maar verwaarloos haar niet
Elke daag heeft eigen vrede en onvrede.
Marinus van den Berg
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Wist u dat …….
- we 02 juli vanuit het bisdom bericht kregen dat Mgr. Smeets in het
ziekenhuis was opgenomen met een hersentumor. We kunnen alleen
maar voor kracht en sterkte voor hem blijven bidden.
- Zr. Apollonia op 2 augustus haar 99ste verjaardag heeft gevierd met de
zusters en enkele familieleden. Zij hoopt haar 100ste ook nog te halen. Wij
natuurlijk ook.
- wij op 15 augustus het 170-jarig bestaan van onze Congregatie hebben
gevierd. De Zusters van de Vormingsgroep hadden vanuit Amerika een
internationaal “You Tube” filmpje samengesteld. Heel goed, alle
provincies en regio’s waren erin vertegenwoordigd.
-op 18 augustus Zr. Judith, onze Generale Overste en Zr. Betty zijn komen
praten over onze toekomst. De groep zusters is erg klein en daardoor is het
onmogelijk een voltallig bestuur te kiezen, dat noodzakelijk is, om nog een
Provincie te kunnen blijven. We hoefden geen Provinciaal Kapittel meer te
houden.

- op 12 september Pastoor Quaedvlieg en kapelaan Nicolas in onze
parochie met een plechtige Eucharistieviering afscheid genomen hebben.
Pastoor Quaedvlieg is tot Vicaris-Generaal in Bisdom Roermond
benoemd, en kapelaan Nicolas als kapelaan in een parochie in Maastricht.
- Op 19 september in de Augustinus kerk de installatie van Pastoor Kanke
heeft plaatsgevonden. Hij is benoemd tot Pastoor van de Stadsparochie
Marcellinus en Petrus. Hij was voorheen Pastoor in Echt
- op maandag 11 oktober Zr.Mechtild haar 95ste verjaardag heeft gevierd.
Enkele familieleden waren natuurlijk ook van de partij.
- we op 15 oktober samen met zusters en personeel een uitstapje naar het
dierenpark in Born hebben gemaakt. Het was tevens een flinke wandeling.
Na afloop zijn we in Restaurant “de Bokkenrijder” op het eind van de
middag in Sweikhuizen lekker gaan eten. De middag was geslaagd!
- we op 22 oktober weer een verrassende middag hebben gehad. José
Penders, een van onze personeelsleden vierde haar 75ste verjaardag.
Zij trakteerde ons op een heerlijke koffietafel in “De Pastorie” in Beek.
Wij moesten wel allemaal de QR-code laten zien.
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- op 30 oktober Arulraj Mariasusai in de kathedraal in Roermond tot diaken
is gewijd, ook hij heeft een benoeming gekregen in onze parochie.
- we op 03 november met Zr. Judith en het gehele Generaal Bestuur de
status van onze Provincie veranderd hebben naar een Communiteit. Na
veel overleg met Janneke Doe, de jurist van de Conferentie Nederlandse
Religieuzen, en met Notaris Megens. Als Communiteit vallen we nu
rechtstreeks onder het Generalaat. Zr.Hermana is de huisoverste en Zr. Maria
haar assistent.

- op 25 november Pastoor Kanke onderweg met de fiets een ongeluk heeft
gehad. Hij werd aangereden door een brommer. Eerst leek het allemaal
wel mee te vallen, maar eenmaal thuis, ging het toch niet goed. ‘s Avonds
moest hij met de ambulance naar het ziekenhuis, voor onderzoek. Er was
niets gebroken, maar kneuzingen waren er wel. Met rust en therapie is hij
er weer snel bovenop gekomen, ondersteund door de hulp van zijn
kapelaan Arulraj.
- op 08 december zijn Zr. Ignatia, Zr. Maria en Imelda Crijns naar de
Molenstraat verhuisd. Het werd steeds moeilijker om in het grote huis te
blijven wonen. In de Molenstraat stonden drie kamers op hen te wachten,
het is wel een grote overgang. Wij hopen dat ze snel aan de nieuwe
situatie zullen wennen.
- wij op 31 december het 40 jarig Professiefeest van Zr. Jophy hebben
gevierd. De dag begon met een mooi morgengebed en een H. Mis om
11.00 uur, verzorgd door Mijnheer Pastoor en de kapelaan, in onze eigen
kapel. Zr. Vanitha en Zr. Maria hadden dit goed voorbereid. Yvonne, José
en Finy zorgden ervoor, dat het een hele geslaagde dag voor Zr.Jophy en
ons allen was.
Zr. Marcella
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“Wij wensen jullie proficiat en alle best voor de toekomst”

COMMUNITEITESOVERSTE & ASSISTANT
Zr. Hermana & Zr. Maria

NIEUWE COMMUNITEIT - NEW COMMUNITY
SANCTA MARIA
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Klein Apostellied
Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik Hem,
Een hoge ster die de nacht lichter maakt,
een koele dronk, een hand die mij aanmaakt.
Als ik mijn ogen sluit, hoor ik zijn stem.
Mijn weg is zijn weg. Waar ik ben, is Hij
Ik vlucht niet meer. Ik voer zijn woord.
ik draag zijn licht, ik breng Hem voort.
Zijn weg is mijn weg. Hij denkt aan mij
Angela Holleboom

Moge het nieuwe jaar u vrede, vreugde en geluk brengen!
May the new year bring you peace, joy and happiness!
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