Beste Zusters, geassocieerden, vrienden en
bekenden,
Wanneer deze Schakel bij U in handen komt, zitten we
volop in de drukte van een feestmaand.
In december hebben heel veel families iets te vieren.
Bij de een is het St. Nicolaas en bij de ander gaat de
aandacht uit naar het Kerstfeest.
Hoe dan ook, we maken er een gezellige maand van.
Misschien wel niet meer op dezelfde manier zoals we
het vroeger deden, maar elk feest heeft zijn eigenheid.
Sinterklaas is op de eerste plaats het feest voor de
kinderen die geloven. Onafhankelijk van de discussie
over zwarte Piet die op het moment op veel plaatsen
gaande is. Vol verwachting klopt menig (kinder) hart.
Het Kerstfeest daarentegen is van een heel andere aard.
Dit is een feest dat in een huiselijke sfeer op een dieper
niveau gevierd wordt. Het is een kerkelijk feest dat ons
aan de geboorte van Christus herinnert.
Voor mensen die geloven.
God heeft Zijn Zoon in de Kerstnacht naar de mensen
gezonden om ons te verlossen en vrede op aarde te
brengen.
Daar willen wij bij stil staan, wanneer we het Kerstfeest
vieren.
Vrede, wat is dat? Vooral in een tijd van oorlogen,
discriminatie en macht, waardoor zoveel mensen in
angst en armoe moeten leven. Wat is dan vrede?
Het is zeker niet het ontbreken van deze situatie. Dat
hebben wij niet in handen. We hopen en verlangen dat
er eens een einde aan zal komen.

Dear Sisters, associates and friends,
When you get this “Schakel” in your hands, we are very
much in the bustle of a festive season.
In December, many families have something to
celebrate.
One celebrates St. Nicholas and the other gives more
attention to Christmas.
However, we make a nice and homey month.
Maybe not in the same way as we did in the past, but
each celebration has its own identity.
Sinterklaas is primarily the party for the children who
believe. Regardless of the debate about ‘Black Peter’
(zwarte piet), which is going on at the moment in many
places. Full of expectations many children's hearts are
beating.
However Christmas celebration is of a different nature.
This is a celebration that will be celebrated in a homely
atmosphere at a deeper level. It is a religious
celebration that reminds us of the birth of Christ, for
people who believe.
At Christmas eve God had send his Son to the people to
redeem us and bring peace on earth. We want to stand
still to this, when we celebrate Christmas.
Peace, what is that, especially in a time of war,
discrimination and power? Many people live in fear and
poverty. What is peace?
It is certainly not the lack of this situation. That we
cannot control. We hope and desire that once there will
be an end of this situation.
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De vrede die God ons door Zijn Zoon beloofd en schenkt
gaat over een diepe rust in ons hart, ongeacht wat de
omstandigheden in ons leven zijn. Het is voor ons christenen
onverbrekelijk verbonden met het leven in vrede en harmonie
met God en daardoor ook in vrede en harmonie met onszelf
en met anderen. Een ongekende rust in je ziel.
De vrede is niet slechts een gevoel, het is een feit, het is een
leven en beleven dat je ervaart.
Laten wij hopen en verlangen naar deze vrede, vooral in de
dagen van en rond Kerstmis. Mogen wij ook meewerken dat
zoveel mogelijk mensen waarmee wij te maken hebben deze
vrede óók mogen ervaren.
In deze zin wens ik ons allemaal een

Zr. Hermana
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The peace that God promised us through and gives us
by His Son, goes about a deep rest in our hearts, no
matter what the circumstances in our lives will be. For
us, Christians, it is unbreakable linked with living in
peace and harmony with God and therefore also in
peace and harmony with ourselves and with others. An
unprecedented peace in your soul.
Peace is not just a feeling, it is a fact, it is a life and to
live through your experience.
Let us hope and desire for this peace, especially in the
days of and around Christmas. May we help to ensure
that as many people we know also may have this
experience of peace.
In this sense, I wish us all a Merry Christmas.

Zr. Hermana
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Beknopt uittreksel uit de Encycliek
van Paus Franciscus.
Laudato Si - Geprezen zijt Gij
Als kind kregen wij op school Bijbelse
geschiedenisles.
De meeste verhalen vonden we prachtig en
konden we goed onthouden. Je veronderstelde dat alles
letterlijk gebeurd was, zoals beschreven. Zo ook het
scheppingsverhaal.
Hoe bezien we dit verhaal nu? Is alles echt zo gebeurd?
Het scheppingsverhaal vond plaats in zeven dagen en werd
categorisch in rangen en standen opgebouwd.
De eerste dag schiep God - hemel en aarde, licht en
duisternis.
De tweede dag - lucht boven en water onder
De derde dag – land, zee, gras en vruchten.
De vierde dag – zon en maan, bovendien de sterren
De vijfde dag - vissen, vogels, tamme en wilde dieren.
De zesde dag schiep God - de mens
De zevende dag was een rustdag.
Lezen we dit verhaal als een historische gebeurtenis of lezen
we het met een gelovige visie? Hebben de schrijvers van dit
verhaal feiten willen opschrijven of zijn de verhalen
geschreven om de lezers enthousiast te maken, om hen tot
geloof te brengen door Gods wonderlijke schepping. De
verhalen zijn duizenden jaren geleden geschreven en zijn
bedoeld voor de mensen van toen en nu. De opgave was;
- Weest vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en
onderwerpt haar, heerst over de vissen van de zee, over de
vogels van de lucht en al het gedierte dat over de grond
kruipt.
Hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele
aardbodem aan U en alle bomen met zaadvormende
gewassen, zullen U tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde
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beesten en aan alle vogels in de lucht en aan alles wat op de
grond kruipt, aan al het dierlijk leven geef ik het groene
gewas tot voedsel. Dit alles wat in het scheppingsverhaal staat opgeschreven
was niet alleen een verhaal voor toen, maar een verhaal dat
zich nu nog afspeelt. De mens overwint de strijd tegen de
natuur, en huivert voor de grootste wonderen in de natuur,
bewerkt de aarde en dwingt haar voor hem vruchten voort te
brengen. Hij is afhankelijk van het weer en de natuurkrachten
.
Bomen zaagt hij om en hij bouwt zich een woning tegen de
kou. De mens heeft inzicht in de natuur en zijn scheppende
hand maakt de chaos tot een harmonieus geheel. Met de
kracht en het verstand bezint hij zich telkens weer. Hij denkt
na over zijn begrenzingen, over zijn onmacht en over zijn
dood.
Maakt hij van de aarde een puinhoop, of een paradijs met
bloemenpracht, waar het goed is om te leven? De mens
onderscheidt zich van het dier door zijn verstand. Hij kan
beslissingen nemen. De mens kan nadenken over de
gebeurtenissen die hem overkomen. Kan hij als gelovig mens
de woeste aarde omvormen en met zijn hand en verstand
meewerken aan de omvorming van de chaos in deze wereld
tot een Laudato Si? Dat is de opgave vanuit het
scheppingsverhaal voor toen en nu!
Laudato Si. Geprezen zijt Gij.
Zr. Ignatia
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Nieuwe Hindoetempel ingewijd in
Heerlen-Hoensbroek.
Op 10 juli j.l. trokken Zr. Maria en Zr. Ignatia naar de Tempel.
De Hindoes in onze streek - hebben met behulp van de
Hindoes uit Duitsland - een gebouw aangekocht en
opgeknapt om 2 uur n.m. werd de Tempel ingewijd door een
Hindoe priester met een gebed, waarna de burgemeester
een lovende toespraak hield. De tempel is een eenvoudig wit
gebouw met veel kleurrijke ornamenten en afbeeldingen. In
het midden bevond zich de offertafel afgescheiden van het
biddende volk. Voor we binnengingen ontdeden we ons naar hun gebruik - van onze schoenen. Dit gebeurt uit
respect voor hun Godheid. Ook kregen we een stip op ons
voorhoofd. De riten die we meemaakten, waren voor ons
vreemd.
Hindoes, Moslims, Joden, Christenen, de Azteken uit Mexico
en anderen.
Allen ervaren dat er iets of iemand is die de mens volledig
overstijgt. Deze mensen geboortig en opgevoed in India
vierden hier hun offerfeest. Voor hen bestaat een
meetrekkende God en zij zijn opgevoed in een land waar het
Hindoeïsme de heersende godsdienst is. Wij in Europa zijn
opgevoed in de Christelijke godsdienst en vieren onze
christelijke feesten. Ons respect voor iedere overtuigde
gelovige mens met zoveel verschillende achtergronden was
het motief om de Hindoe mensen te tonen dat we respect
hebben voor iedere mens, ongeacht hun verschillende
geloofsovertuiging.
God toont zich in iedere mens als een ervaring vanuit het hart
en het verstand. Ieder mens ervaart momenten in zijn leven
dat er iemand is die hem overstijgt.
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Er is iemand die hem leert, hem draagt en hem steunt of
beproeft. In elke mens zijn deze ervaringen aanwezig, zo ook
bij deze Hindoes - deze vluchtelingen - die in zo''n grote
getale naar het openingsfeest kwamen.
Op hun wijzen maar met voor ons, Westerlingen vreemde
riten, brachten zij eer en dank aan hun goden en godinnen.
De riten waren veelzijdig en voor ons Westerlingen soms niet
te begrijpen. De vraag rijst dan - Wie begrijpt onze manier
van geloven zoals het in onze kerken soms tentoongespreid
wordt. - Het diep geloof in hun goden Vishnu, Shiva en Hindu
zit diep verankerd in hun leven. Wie kan en durft beweren dat
hun God ook niet onze God is of onze God ook niet hun God
is.
De mens die in een God gelooft om het even welke naam die
God ook draagt, is de God van Abraham, Izaak en Jacob en
van Jezus Christus.
Daarom respecteren we ieder mens die ervaart dat er meer
is, dan wat we zien of horen. In ieder mensenkind zie je Gods
Gelaat!
Zr. Ignatia
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Stichting Katharina Kasper
– Menslievende Zorg
Stichting Katharina Kasper,
op 6 december 2013
opgericht door de Congregatie van de Arme Dienstmaagden
van Jezus Christus in Nederland, heeft een visie en stelt zich
ten doel zorgvragers, van jong tot oud, die in nood verkeren,
te helpen. Dit is een ambitieus uitgangspunt. Samen met
onze medewerkers, vrijwilligers en ondersteunende projecten
rond de zorg, thuisbegeleiding, dagopvang, verzorging en
verpleging, wordt praktische hulp geboden aan mensen in
psychische of sociale nood, en lichamelijke beperkingen.
Door met kleine teams te werken, proberen wij zo dicht
mogelijk bij de mensen te staan. Terug naar de wijkzorg,
zoals de zusters van vroeger. De stichting is actief in de regio
Zuid- Limburg, voor volwassenen en ouderen. Op het terrein
van kind - en jeugdzorg is de stichting voornamelijk actief op
de individuele thuisbegeleiding, verzorging en verpleging. Op
het terrein van volwassenen - en ouderenzorg wordt tevens
thuisbegeleiding, verzorging, verpleging en ook dagopvang
geboden. Niet alleen voor geïndiceerde maar ook voor niet indiceerde zorgvragers, waardoor preventief gewerkt wordt
en in een vroeg stadium signalen kunnen worden
opgevangen.
Vanaf 01 januari 2015 is de stichting naar buiten toe
begonnen met vijf verschillende teams:
Thuishulp, verpleging en verzorging, jeugd, WMO, en
dagopvang,
De groei in 2015 ten opzichte van 2014 is enorm.
Van 1 route thuiszorg naar 4 routes. De omzet
vertienvoudigde. Er was een grote ontwikkeling binnen kind en jeugdzorg.
Er zijn al lijnen uitgezet van samenwerking met andere
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Foundation
Katharina Kasper
As a Dutch Province of the Congregation we have founded a
new heath care organisation.
The Foundation Katharina Kasper, Human Care, founded on
the 6th of December 2013 by the Congregation of Poor
Handmaids of Jesus Christ in the Netherlands, has a vision
and aims to car for people, young and old, who are in need, to
help. This is an ambitious premise. Together with our staff,
volunteers and support projects around the care, home
supervision, day care, nursing and care is practical support in
psychological or social problems and physical limitations
provided and attempts to realize this ambition.
By working with small teams and with short communication
lines, we try as close as possible to assist the people. Back to
community care, like the sisters in the past.
With this the foundation contributes to the prevention and
resolution of problems. The foundation is active in the
Province Limburg region, for the child and youth care for all
eighteen municipalities and the care of adults and elderly.
In the field of child and youth care the foundation operates
mainly in the individual home supervision, care and nursing.
In the field of adult and elderly is also home supervision, care,
nursing and day care provided, not only for indicated but also
for non-indicated care recipients, which is working preventive
and early signals can be captured and translated.
From January 2015, the foundation began supplying CIS-care
(care in services) in the whole of South Limburg and there are
various teams assembled:
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zorgaanbieders die in Zuid- Limburg actief zijn, o.a. in
de gehandicaptenzorg, een samenwerking die in het
jaar 2016 verwezenlijkt wordt.
De eerste dagopvang, ''Marion in Schinveld", geeft op dit
moment al aan bijna 100 zorgvragers wekelijks geïndiceerde
en niet- geïndiceerde zorg en dagactiviteiten.
In 2016 zijn twee nieuwe dagvoorzieningen, het
''Katharinahuis Sittard", gelegen in een kwetsbare wijk,
begonnen met dagbesteding voor geïndiceerde en niet geïndiceerde cliënten. Tevens fungeert deze locatie als
wijksteunpunt.
.
Ook in " De Woontuin in Hoensbroek". is eind 2015, een
dagopvang en wijksteunpunt gestart. Hier zijn bovendien 10
appartementen voor zorgbehoevende mensen bijgebouwd.
Conclusie: Al deze ontwikkelingen en resultaten zijn mogelijk
geworden door de flexibele inzet van professionele
medewerkers, die dagelijks klaar staan om alle zorgvragers
in nood te ondersteunen en te begeleiden. Op hun beurt weer
geholpen door tal van enthousiaste vrijwilligers.
Gecombineerd met de kennis en de ervaring vanuit het
verleden, maar ook door de internationale basis en
achtergrond van de organisatie, maakt Stichting Katharina
Kasper nu al tastbaar het verschil.
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Team nursing and care; youth; elderly, Day care etc.
It is worth mentioning that the growth has increased
enormously in 2015 compared to 2014, from 1 to 4 routes
home care. This turns over ten folded. There was a significant
development in child and youth care.
Also, there are lines plotted for cooperation with other
healthcare providers who are active in the South Limburg
region, like for the disabled, a collaboration that in the year
2016 likely will be completed.
For the finances needed to deliver care in its first year in
2015, the Congregation Poor Handmaids of Jesus Christ in
Geleen, made a loan available, from which the start-up costs
for the development could be financed.
The daycare
The first of the now three existing locations for day care,
"Marion in Schinveld" has evolved. At this moment there has
been offered to nearly 100 care recipients weekly, indexed
and non-indexed care.
At the end of 2015 the first preparations for two new day-care
facilities were made, the "Katharina House in Sittard,"
located in a sensitive area, where day care for both indexed
and non-indexed clients is given. Also this location will act as
a neighbourhood support.
In preparation for this, several other healthcare parties have
asked the foundation for possible partnerships.
At the end of 2015 are in "The Living Garden in Hoensbroek"
also done the first preparations to open a day care for indexed
and non-indexed clients. Simultaneously, this will act as a
12

neighbourhood support and there are 10 apartments for
dependents with special home automation. All this is realized
in the spring of 2016.
Conclusion: In a short time the foundation Katharina Kasper
has achieved a lot in the surrounding regions and has put
herself on the map. These developments and results are only
made possible by the flexibility of its professional staff, who
are daily ready to support all care recipients in need and
guiding. In their turn, again aided by a number of volunteers.
This commitment, combined with the knowledge and
experience from the past, but also by the international basis
and background of the organization, shows that the
foundation Katharina Kasper has already made a palpable
difference.
If there comes a time unexpected that we have no longer
sisters in the Netherlands, the congregation will grow through
this foundation. In this way, the congregation and the work of
Mother Mary, will never disappear in the Netherlands.
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Het Katharina Huis – Dagopvang in Sittard
Hallo,
Graag stellen wij onszelf even voor: Wij zijn Elliott en
Lisa,studenten maatschappelijke zorg. Sinds afgelopen
zomer lopen we stage bij de dagopvang “het Katharina huis”
in Sittard.
We zien dat het Katharina huis zich sinds de opening in april
steeds verder
ontwikkelt. We hebben een groep
enthousiaste vrijwilligers die bijna dagelijks voor de
bezoekers tijd hebben. We hebben een goede teamspirit en
zijn gemotiveerd om elke dag het beste uit onszelf te halen.
We hebben de dagopvang zien veranderen van een

startend project met onzekerheden, naar een vaste
voorziening voor mensen die behoefte hebben aan
dagbesteding en persoonlijke aandacht.
Op dit moment zijn we zover dat we een vast aanbod
gezellige activiteiten hebben. Op 29 november vieren
we Sinterklaas en op 21 december hebben we ook een
leuke Kerstmarkt met kienen. Ook maken steeds meer
mensen gebruik van onze maaltijd voorziening. We zijn
dus volop in ontwikkeling en binnenkort gaan we ook
nog yoga aanbieden.
Elliotte en Lisa
Stagieres
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Zr. Tarcisia is plotseling overleden op 17 oktober 2016.
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Zr. Tarcisia, wie was zij?
Zij was het derde kind en de eerste dochter in het gezin
Bemelmans uit Bingelrade.
Haar ouders hadden een boerderij en de kinderen werden al
heel vroeg ingezet om te helpen. Vaak heeft ze verteld over
haar ervaringen op het veld en met de koeien. Ze hield veel
van de natuur.
15 augustus 1964 werd ze lid van onze Congregatie. Ze was
een vrolijke, humor volle en dankbare vrouw. In 1967 mocht
ze voor bejaardenhelpster gaan studeren. Ze deed dit werk
graag en monterde menige oudere of zieke persoon weer op.
Toen zij later in de communiteit werd ingezet was haar nooit
iets teveel. Ze vond het een eer om voor de andere zusters te
mogen zorgen, op welke manier dan ook. Door haar blij,
vrolijk en humoristisch karakter wist ze een gezellige sfeer te
creëren.
Menig feest heeft ze met het spelen op haar mondharmonica
en met haar grappen opgeluisterd.
Gastvrij was ze voor elke bezoeker die aan de deur stond.
Muziek beluisteren en kaarten maken was een geliefde
hobby.
Haar vrije tijd gebruikte ze o.a. ook voor vrijwilligerswerk. De
mensen van de Kerkewacht en de sjoelclub zagen haar
graag komen, in verband met de vrolijke noot die ze altijd
naar voren bracht.
Langzaamaan werd ze ziek en moest ze gaan ontdekken dat
ze niet meer alles in eigen handen zou kunnen houden. Ze
werd steeds meer afhankelijk van haar medezusters en het
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verzorgend personeel. Dat was geen gemakkelijke tijd voor
haar.
Toch bleef ze dankbaar, vriendelijk en tevreden.
God is haar tegemoet gekomen en heeft haar voor veel pijn
en lijden gespaard.
In de vroege ochtend van maandag 17 oktober sprak Hij Zijn
Amen over haar leven uit, om een nieuwe week te beginnen
in Zijn Rijk waar geen lijden gekend wordt.
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Brief voor Zr. Tarcisia
Dag Lieve Zuster Tarcisia,
Ik kon u nog maar kort, maar in deze
korte periode
leerde ik u kennen als een vrolijke en
ondeugende zuster.
Maar wat zag ik u hard achteruit gaan, onvoorstelbaar.
Er waren dagen bij dat u niks te missen had, en zo kon ik u
niet.
Wat ik ook probeerde om u op te monteren, niks hielp dan.
U had mee gekregen dat de mogelijkheid bestond, dat u naar
een verzorgingstehuis moest, als antwoord gaf u aan mij:
”Dat u niet gek was en niet weg wilde uit het klooster.”
We hebben erom gelachen, omdat u zei: Dat is wat voor
oude mensen en niets voor mij.”
Zr. Hermana en Zr. Marcella gingen samen op vakantie naar
Cadzand, ik zei tegen hun ga maar lekker weg wij letten wel
op Zr.Tarcisia.
En of we opgelet hebben, zó dat hun niet hoefde terug te
komen en lekker van de vakantie konden genieten.
U hebt hier zelf goed aan meegewerkt en goed geluisterd, en
vond ook dat hun beide niet hoefden terug te komen.
En wat waren we allemaal blij dat het zo goed gegaan was
met u en de twee vakantie-gangers.
U vertelde nog dat u met Mia lekker op zondagmiddag een
kopje koffie en stukje vlaai had gegeten, en dat er een foto
was gemaakt, vol trots liet u de foto zien.
Wegens omstandigheden waren we op een avond met twee
thuishulpen bij u.
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En wat hadden we een lol, zo kon ik u weer zoals ik u heb
leren kennen.
Vrolijk, goedlachs en de pret oogjes. Heerlijk!
U vertelde me ook dat u vroeger heel goed mondharmonica
speelde en wilde me het een keertje laten horen, helaas komt
dit er niet meer van.
En dan, ……. maandag 17 oktober komt er om 08.00 uur een
berichtje op de telefoon binnen, Zr. Tarcisia is er niet meer, je
leest het, leest het nóg een keer, en nóg een keer, nóg eens,
- dit bestaat niet, denk je dan.
Dan komen de reacties binnen en wordt het werkelijkheid, en
dan komt het wel heel hard binnen.
Dan krijg je een berichtje dat U rond 13.00 uur opgehaald
wordt en ik zit in de auto, en wat voor liedje hoor ik op dat
moment; Toepasselijker kan bijna niet.
Marco Borsato zingt: “Breng me naar het water.”
Zr.Tarcisia, wat ben ik blij dat ik U heb mogen leren kennen,
ik heb u maar een korte periode gekend maar het voelde aan
of het langer was. Nu bent u er stiekem tussen uit geglipt,
niemand die dat begrijpen kan.
Zr. Tarcisia rust zacht en een goede reis.
Houdt nog maar een oogje op ons.
Marleen, (een verzorgster van Zr. Tarcisia)

19

Wist u dat, .............
-

op 13 juli de zusters uit de Molenstraat
samen bij “aete en drinke” zijn gaan eten wat erg leuk
en gezellig was.

-

van 17 juli - 18 augustus Zr. Jophy in India op
vakantie is geweest, haar familie én de zusters daar
bezocht heeft en tegelijkertijd een retraite heeft
gemaakt.

-

op 22 juli een lekkere en gezellige barbecue in de
Soos is geweest.

-

op 27 juli Zr. Maria en Zr. Vanitha naar India zijn
gevlogen voor vakantie, familie- bezoek en retraite.

-

Zr. Apollonia aangepaste schoenen heeft gekregen,
en in huis met de rollator gaat. daardoor loopt ze weer
als een trein.

-

op 16 augustus Zr. Arnolda bericht heeft gekregen
dat een broer van haar overleden is. Wij wensen Zr.
Arnolda en haar familie veel sterkte.

-

op 25 augustus Zr. Arnolda 70 jaar en Zr. Laurentia
60 jaar geprofest waren.

-

09 september, Annie de zus van Zr. Hermana, '' is
overleden, nadat zij op 03 september nog deel kon
nemen aan hun familie reünie. Ook veel kracht en
sterkte voor Zr. Hermana en haar familie.

-

de verpleegsters van de Katharina Kasper Stichting
om de 14 dagen in ons huis vergaderen.
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-

van 10-15 oktober Zr. Mechtild met de zonnebloem in
Elsloo (Friesland) op vakantie is geweest. Ze heeft
daar fijne en heerlijke dagen gehad.

-

in de vroege morgen van 17 oktober zeer onverwacht
Zr. Tarcisia van ons is heengegaan. De familie en alle
zusters hebben tijd nodig om hiermee klaar te komen.

-

we op 31 oktober gehoord hebben dat ook de moeder
van Yvonne, onze goede keukenhulp, is overleden.
Wij hopen dat de familie de kracht krijgt om dit verlies
een plaats te geven.

-

04 november in onze kerk een plechtige sluitingdienst
van het jaar van barmhartigheid gehouden is, waarna
alle kerkelijke zangkoren nog een concert gegeven
hebben.

-

05 november een bedevaart vanuit alle kerken van
Geleen samen met de trein naar Roemond zijn
geweest , waar binnenkort de H. deur gesloten wordt.
Zr. Jophy en Zr. Vanitha zijn meegegaan.

-

10 november een reclamebus in Schinveld voor de
stichting Katharina Kasper is aangeboden, die door
26 bedrijven gesponsord is.
20 november de echtgenoot van Mia Takcás na een
kort ziekbed overleden is. Wij wensen Mia en haar
familie veel kracht en sterkte toe.
4 december de zusters het Sinterklaasfeest gehouden
hebben.
dat 15 december de geassocieerden voor een zinvolle
adventsviering zijn samen gekomen.
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dat 17 december de kerstviering voor de
Tamilgemeenschap is gehouden in Sittard
dat wij u allen een gezellige jaarwisseling wensen.

Kerstgedachte:
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Christmas wishes for all of you.

True friendship begins
with joy and warmth in your heart
our sincere wishes
for a merry Christmas
and a happy New Year
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Spreuk van onze Stichteres
aan de Zusters in Europa, januari 1874.
Bij het begin van het nieuwe jaar willen wij
ons afvragen:
Wat verlangt God van ieder van ons?
Het antwoord kunnen wij onszelf gemakkelijk
geven:
Willen wij gelukkig zijn in God, dan moeten
wij uit onszelf treden en afstand doen van
onszelf.
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Inhoud:

BLZ.

Beknopt uittreksel Encycliek Paus Franciscus
Brief voor Zr. Tarcisia
Foundation Katharina Kasper
Kathartinahuis Sittard dagopvang
Kerstgedicht
Nieuwe Hindoetempel
Stichting Katharina Menslievende zorg
Spreuk Stichteres
Voorwoord
Voorwoord in Engels
Wist u . . .
Zr. Tarcisia overlijden
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