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Jaargang 47,  December   2013  

  

 

Lieve  zusters,  

Het is weer tijd 

voor onze tweede 

digitaal blad Onder 

ons! Hebben jullie 

iets gemerkt met 

de woorden op de 

hoofdbrief van ons 

contactblad? 

“mens geworden 

en heeft Onder ons gewoond…” 

 

Heel toepasselijk in deze tijd tussen de Advent en 

Kerstmis, vind je niet? Mooi verwoord. Veel mooier zou 

het zijn wanneer ieder probeert deze welgekozen  weinige 

woorden waar te maken. Allereerst hierover reflecteren: 

Hoe laten we Jezus de Messias onder ons worden en 

onder ons wonen? En vervolgens iets eraan doen. Opdat 

Hij werkelijk een God-met-ons wordt dagelijks in ons 

leven. Hoeft geen dure woorden. Hoeft geen grote daden. 

Gewoon in ons dagelijkse omgang met elkaar: thuis, in de 

gemeenschap, in ons werk, in onze wereld dichtbij en 

veraf. 

Blijf betrokken, blijf bewogen en bevlogen, blijf 

meelevend, meedogend, hoopvol en hoopgevend, begriptonend, vergevingsgezind. Deel vrede 

en ‘hapinez’ uit en help waar het hard nodig is. Dan is Jezus écht Onder ons… 

 

Zalig Kerstmis! 

En de beste wensen voor het Nieuwjaar 2014! 

 
Lieve groet en Gods zegen, 

Melina Polo SSpS 
 

Wij hopen op medewerking van u allen: als u een bijdrage voor een artikel voor ons contactblad heeft, 

vragen we het in te zenden naar onze e-mail adres: newonderons@gmail.com 

Inhoud December 2013 

1. Europese SSpS bijeenkomst in 
Slowakije   

2. Bijeenkomst voor zusters in 
eeuwige geloften Raciborz-
Poland 

3. Vervolg van onze Lourdes reis 
4. Provinciaal Kapittel op 19-20 

Oktober 2013  
5. SVD-SSpS ontmoeting 
6. Missiezuster starten nieuwe 

communiteit in Amsterdam 
met een pilotjaar 

7. Brief van missie 
8. Is ons leven nog aantrekkelijk 

in de ogen van de leek?  
9. Nieuwe evangelisatie 
10. Feestelijke opening jubileum 

jaar  
11. Home sweet Home 
12. Afscheid van Zr. Juliet 
13. Mededelingen  

 



Onder Ons Provincie Nederland 
2 

Europese SSpS bijeenkomst  

in Slowakije 2013 

 

Onder de snikhete zon reisden we met  

zo’n vijven:  Zusters Melina, Thérèse, 

Gré, Celine en 

Yuliana naar 

Slowakije vanuit 

Oostenrijk op 19 

augustus jl. We 

zaten in de trein 

samen met het 

provinciaal bestuur 

van Oostenrijk. 

Met zo’n allen 

waren wij op weg 

naar het om de twee 

jaar bijeenkomst van alle Europese 

SSpS provinciale bestuursleden. 

 

De vergadering werd op 19-24 

augustus 2013  gehouden in een 

diocesane seminarie  in Badin, 

Slowakije. Een  heel geschikte plek 

voor zo’n gelegenheid met een mooie 

omgeving dat overziet een reeks wijde 

tarwevelden.  

 

Het thema ging over “Geleid door de 

Geest, leiding geven in deze 

veranderende tijd”. Twee AJSC leden: 

Pater Renato Leitte Gnatta, SVD en 

Zuster Celestina Tangan, SSpS hebben 

ons geholpen dit thema te verdiepen 

aan de hand van uitleg, voorbeelden, 

power point presentaties en workshops. 

 

Hierna volgen onze eigen indrukken op 

deze dagen: 

Een ontmoeting met medezusters uit 

heel Europa. Je voelt je één familie met 

dezelfde idealen. De eerste twee dagen 

over leiding geven, was opnieuw een 

bewustwording dat het gaat om 

dienstbaar zijn, om een goede 

communicatie met je team en 

medezusters in de provincie. Samen 

verantwoordelijkheid dragen voor onze 

missionaire opdracht. Een 

indrukwekkend moment was de 

voetwassing aan elkaar. 

 

Het vervolg in die 

dagen was een 

terugblik op de 

laatste drie jaren en 

hoe we verder 

gaan. Er is veel 

gedaan door de 

Euroraad aan 

ontmoetingen van 

de jongere zusters. 

Je merkt dat in alle landen de 

provincies en de regio’s kleiner 

worden. Naar de toekomst zal er meer 

samenwerking worden gevraagd. 

Uitgebreid werd stil gestaan bij 

gezamenlijk noviciaat in Rome. 

Iedereen kon hier mee instemmen. 

Alleen de provincie van Polen heeft 

wat meer tijd nodig om hierbij aan te 

sluiten. 

 

Voor de komende jaren staat er, met 

medewerking van de nieuwe Euroraad 

weer veel op het programma, o.a. 

ontmoetingen met Economen en 

ontmoetingen van de Junioren. Het 

ware kostbare dagen van samen zijn en 

samen vieren. (Zr. Gré). 

 

De Euro bijeenkomst  in Slowakije was 

voor mij een verrijkende ervaring. Een 

ontmoeting met onze medezusters. Het 

geeft altijd vreugde als we elkaar 

ontmoeten vooral degenen die we voor 

lange tijd niet meer gezien hebben. En 

verrijkend als we andere zusters leren 

kennen. De familieband wordt er door 

versterkt en dus de saamhorigheid ook 
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groeit. De inleidingen van Zuster Tina 

en Pater Renato waren heel uitdagend 

en verhelderend voor ons als 

leidinggevend team. De meditatie 

“Take off Your Shoes”(Trek je 

schoenen uit) waardoor wij uitgenodigd 

werden om je in te denken in het leven 

van een ander heeft mij aan het denken 

gezet en diep geraakt. (Zr. Celine). 

 

Het thema was heel bijzonder 

herkenbaar door de acht Zaligheden. 

Het is dicht bij ons eigen dagelijks 

leven o.a. door de minste te zijn. Bij de 

voetwassing was het nog meer 

herkenbaar. Heel belangrijk is de 

openheid  en goed luisteren naar elkaar 

en vertrouwen hebben in elkaar.  Als 

team is een goede samenwerking nodig 

door goede taakverdeling, samen 

verantwoordelijkheid nemen en dragen. 

Ook van belang is present zijn in de 

gemeenschap. Multicultureel leven is 

een belangrijk aspect  in onze 

congregatie, niet makkelijk maar ook  

heel verrijkend. (Zr. Thérèse). 

 

In het geheel was de bijeenkomst een 

heel leerzame en verrijkende ervaring. 

Als leidsters proberen we ons best het 

beste te geven aan onze medezusters, 

aan onze provincie, aan onze 

congregatie. 

 

Thérèse SSpS, Gré SSpS, Celine SSpS, 

Yuliana SSpS en Melina SSpS 

 

 

Bijeenkomst Voor Zusters in 

Eeuwige Geloften 

Racibórz – Polen 

 

Aan de bijeenkomst voor SSpS zusters 

in eeuwige geloften in Racibórz, Polen, 

van 12 tot 15 september 2013 namen 

25 zusters deel, komend van de 

volgende provincies en regio’s: 

Oostenrijk (2), Oekraïne (1), Slowakije 

(6), Polen(5),  Spanje/Portugal(2), 

Rome(3), Nederland(3) en Rusland (3).  

Hun geboortelanden zijn India, 

Indonesië, Polen, Roemenie, Brazilië, 

Oekraïne, China, Duitsland en 

Slowakije.   

 

Het thema van de bijeenkomst was 

“onze identiteit als SSpS zusters. Dit 

werd heel goed verwoord door de 

sprekers en organisatoren, 

respectievelijk Zr Anna Kolodziejczyk  

van AJSC, en Zr Krystyna Szweda and 

Zr Miriam Dlugosz.   

 

Van de Nederlandse provincie waren 

wij met zijn drieën vertegenwoordigd: 

Zr. Shyny, Zr. Lili en Zr. Suchita.  

Onze reis naar Polen was heel speciaal.  

We vertrokken uit Tilburg met zware 

regen.  We hadden geen paraplu’s bij 

ons en de bus was vijf minuten te laat. 

Bij het instappen in de bus deed 

Shyny’s OV-chipkaart het niet en hij 

ging kapot.  We slaagden er toch  in en 

namen de trein naar Eindhoven. 

Uiteindelijk bereikten we het vliegveld 

en wachtten daar in de rij voor de 

controle van onze bagage. Daar moest 

Zr Suchita een boete betalen omdat 

haar koffer te groot was.  We dachten 

dat onze problemen hier mee voorbij 

waren en dat we nu zonder problemen 

naar Polen konden vliegen, maar 

terwijl we stonden te wachten voor de 

vlucht naar Polen, hoorden we de 

oproep dat de vlucht met een uur 

verlaat was, en een poosje later werd 

weer omgeroepen dat de vertraging 

twee uur zou zijn, en tenslotte werd de 

vlucht voor die dag helemaal geschrapt 

en  werden we gevraagd naar een hotel 
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te gaan.  De 

volgende dag om 12 

uur ’s middags 

vertrokken we dan 

eindelijk naar Polen.  

Het was dus een 

vermoeiende reis, 

maar ons samenzijn 

met onze zusters in 

Polen was heel 

verrijkend. 

 

De bijeenkomst begon op 

donderdagavond met een Eucharistie 

viering, gevolgd door avondeten en een 

eerste zitting om het “ice breaking” en 

elkaar te leren kennen.  De deelnemers 

werden verdeeld in vier groepen om het 

morgengebed en de eucharistieviering 

van elke dag voor te bereiden. De 

zusters namen actief deel in de 

vieringen, die in verschillende talen 

gehouden werden. De laatste plechtige 

eucharistieviering samen met de 

communiteit van het SSpS provinciaal 

huis in Racibórz liet hun eenheid in 

verscheidenheid zien,  

van taal en cultuur, 

in de lezingen en 

liederen. Elke dag 

was er een 

professionele 

PowerPoint 

presentatie door 

Zr. Aneta. Het 

was  heel 

verrijkend, 

waardoor de 

focus van de dag werd 

versterkt.  In de zittingen was er een 

goede balans tussen input, persoonlijke 

reflectie, activiteiten van de hele groep 

en uitwisseling in kleine groepjes.  De 

deelnemers  kregen genoeg tijd voor 

interactie onderling en met de 

communiteiten 

van Racibórz.  

Sommigen namen 

ook tijd om te 

wandelen en de 

mooie en 

vreedzame 

omgeving te 

bewonderen. 

Vrijdag en 

zaterdagmorgen  

waren gewijd aan de verschillende 

onderwerpen met betrekking tot het 

thema van onze identiteit: “Wie ben ik” 

in het hart van onze SSpS identiteit en 

de SSpS zuster als vrouwelijke 

leerling? Dit was gevolgd door 

persoonlijke reflectie en uitwisseling in 

de groep. 

 

 In de onvergetelijke recreatie op 

vrijdagavond kwamen de rijkdom en 

pracht van alle aanwezige culturen  en 

ook de persoonlijke talenten van elke 

zuster goed tot zijn recht. Het was 

verbazingwekkend getuige te zijn van 

de creativiteit van de zusters  van de 

verschillende nationale 

groepen. 

 

Zaterdagmiddag was 

uitgetrokken voor een 

bezoek aan St. Anna’s 

Heuvel, een bekend 

heiligdom in Polen.  Er 

was tijd om samen de 

kruisweg te bidden in de 

tuin rondom het  

heiligdom en om je aan 

te sluiten bij een grote 

groep Poolse gelovigen voor de viering 

van de Kruisverering. Door zoveel 

mensen van alle leeftijden bij elkaar 

werd er een gewijde sfeer opgeroepen 

op die ene plek die verlicht werd door 
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het licht van kaarsen en het mooie 

gezang. Het maakte diepe indruk en het 

inspireerde ons om na te denken over 

ons persoonlijk geloof. 

 

We hadden tijd om samen te delen, te 

bidden en te spelen en zo de eenheid in 

verscheidenheid te ervaren. Het was 

echt een vreugde om te zien hoe de 

verschillen werden erkend en 

geaccepteerd om ze als iets kostbaars te 

koesteren. En tegelijk de identiteit  van 

eigen cultuur en congregatie duidelijk 

te maken  in de uitdaging van wereld 

en missie van vandaag. 

 

Na een proces van reflectie, gebed, 

dialoog en groepsdiscussie over onze 

identiteit als SSpS werden de volgende 

vragen aan ons voorgelegd: 

1.  Wat is voor mij een parel geworden, 

iets kostbaars en waardevols, iets dat ik 

mee wil nemen? 

2. Wat is voor mij een licht geworden, 

een nieuwe ontdekking, een nieuw 

inzicht? 

 

Het bij elkaar komen, het verdiepen 

van onze verbondenheid, een op een, 

en als een groep.  De rijkdom van onze 

internationaliteit en de zusters van 

andere continenten zijn heel kostbaar. 

 

Wij zien uit naar een volgend 

samenkomen  om opnieuw te ervaren 

hoe mooi het  is elkaar te zien als één 

SSpS familie.   

 

Suchita SSpS 

 

 

Vervolg van onze Lourdes reis 

 

Toen wij afscheid namen van onze 

verzorgers en verzorgsters van onze 

Lourdes reis in mei, hebben we 

afgesproken om nog een reünie te 

houden en na de vakantie tijd nog eens 

bij elkaar te komen. Dit hebben we dan 

gerealiseerd op 12 oktober.  

 

De opkomst was heel goed, 30 

personen, twee vrijwilligers hadden 

zich afgemeld, er was zelfs een baby. 

Zijn moeder heeft ons tijdens onze 

Lourdes reis nog verzorgd. Het werd 

een magnifieke dag. We hadden het 

geluk dat de diaken, de heer Wim van 

Herwijnen (onze geestelijke 

groepsleider)  ook aanwezig was en een 

goede voorbereidde Communieviering 

hield samen met Zr. Odetta en de dienst 

werd nog opgeluisterd door Karin met 

de saxofoon. 

Daar begonnen we dan de dag mee, we 

hebben samen van een koffietafel 

genoten, waarbij we met elkaar de 

herinneringen aan onze Lourdes reis 

konden uitwisselen.  

 

We hadden gelukkig goed weer dus 

konden we fijn in de tuin wandelen en 

bij de grot tot Maria bidden, ieder met 

een lichtje. Ook dit werd geleid  door 

de diaken.  

 

De dag werd afgesloten met een kopje 

koffie  en een dankwoordje van Zr. 

Willibrord. Ik kan niet anders zeggen 

dat het een geslaagde dag was. Rond 

vier uur is ieder weer huiswaarts 
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gegaan en ik  geloof wel dat men 

voldaan was. Met onze dank aan 

Tineke Verkuijlen, zij heeft deze mooie 

dag georganiseerd. 

 

Monique Berends SSpS 

 

 

Provinciaal kapittel 

op 19 en 20 oktober 2013 

Met als thema: “Gesterkt door de Geest 

het verhaal van Gods liefde onder de 

mensen doorvertellen” waren we deze 

twee dagen in Uden bij elkaar. 

 

Behalve acht ex-officio-leden, 12 

gedelegeerden, 14 genodigden onder 

wie twee lekenleidsters, de pastorale 

werkster en de beleidsmedewerkster, 

waren aanwezig de moderator van het 

kapittel, mevrouw Wil Bus en de SVD-

er broeder Peter van de Wiel. P. Joep 

Heinemans SVD was tijdens deze 

dagen de voorganger bij de 

Eucharistievieringen.  

 

Na het openingsgebed door Zr. Shyny 

Joseph heette Zr. Melina Polo iedereen 

welkom, speciaal Wil Bus en Peter van 

de Wiel. Na haar openingswoord droeg  

zij de leiding van dit kapittel  over aan 

Wil Bus. 

We hebben voornamelijk gekeken naar 

de aanwijzingen van het 13de Generaal 

Kapittel in 2008 en hebben de drie 

doelstellingen daarvan geëvalueerd. 

Deze waren:   

1 Interculturele  getuigen.  

2 Lerende getuigen.  

3 Authentieke  getuigen. 

 

Na het horen van de verslagen van de 

communiteiten, de leidsters en over de 

activiteiten van de zusters keken we 

samen hoe relevant we zijn in deze tijd. 

De heer Ton Raaijmakers, financieel 

adviseur, informeerde ons over de 

financiële zaken van onze provincie. 

Wij kozen gedelegeerden voor het 14
e
 

Generaal Kapittel in Steyl in april-mei 

2014. Onze provinciale leidster, Zr. 

Melina, zal vergezeld worden door Zr. 

Shyny en als plaatsvervangster werd 

Zr. Yuliana Mamuk gekozen. 

 

Slot: 

Moge de Geest in ons hart, in ons 

midden, ons blijven inspireren en 

bezielen in al ons zijn en doen, om 

beslissingen, inzichten, leringen van 

deze twee dagen van het Provinciaal 

Kapittel tot  praktijk in ons dagelijks 

leven waar te mogen maken. De drie 
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doelstellingen zijn uitgekomen. We 

gaan weer huiswaarts met het besef dat 

we mogen doorgaan in onze 

pogingen/inspanningen om zo goed 

mogelijk de Blijde Boodschap van 

Gods barmhartigheid door te vertellen 

aan de mensen. Het verhaal gaat door. 

Laat ons Gods verhaal levend houden! 

En we doen dat samen; samen in Gods 

Geest onderweg. We sloten af, samen 

met de communiteit, de Eucharistie te 

vieren, voorgegaan door P. Heinemans 

S.V.D. 

 

 Monique Berends SSpS 

 

 

SVD - SSpS ontmoeting 

Gemeenschap opbouwend 

De 26
ste

 oktober waren wij met 27 

personen te gast in Duivendrecht. Het 

was ons jaarlijks treffen van onze 

gemeenschappen SVD en SSpS. 

 

Aanwezig waren de gemeenschappen 

uit Nieuwegein, Tilburg,Treebeek Zr. 

Zofia, Den Haag HIRCOS en Zr. 

Elodia en onze toekomstige 

gemeenschap Amsterdam. We werden 

gastvrij ontvangen door P. James  en  

koffie, thee of fris   en  een koek 

stonden voor ons klaar.  

Na de begroeting en kennismaking 

gingen we over naar het thema van de 

dag. Deze werd voorbereidt door P. 

Clement, P. Edmund en Zr. Shyny: 

Gemeenschap opbouwend.  

 

P. Clement startte de dag met een 

gebed daarna volgde de power point 

verzorgt door P. Edmund en Zr. Shyny;    

wat de titel droeg;    ”Wie je bent als 

niemand kijkt!“ 

 

Wij werden in vijf groepjes ingedeeld 

om samen na te denken over: Wie ben 

ik?   Ben je wie je bent? Houden wij 

van elkaar? Onverzettelijke liefde kiest 

de waarheid te zeggen i.p.v. de vrede te 

bewaren. Durven wij in onze 

communiteiten onverzettelijke liefde 

beoefenen? 

 

Het middageten was ook perfect en 

verzorgt door de communiteit van 

Tilburg, HIRCOS en natuurlijk 

Duivendrecht. Hier zag je hoe een 

Arnoldus familie niet alleen zorgen 

voor het geestelijke, maar ook samen 

genieten en feesten kunnen. Daarna 

werd er een groepsfoto in de tuin 

gemaakt en sommigen  nog een 

wandeling.  

 

Om 14 uur was er een plenum en we 

constateerden dat het thema echt 

actueel is en wij er dagelijks aan 

moeten en kunnen werken. 

 

We hadden aansluitend een mooie 

Eucharistieviering waar P. Herman de 

hoofd celebrant was. Jammer dat er al 

enige deelnemers voortijdig ons 

moesten verlaten vanwege diensten in 

de parochie. Daarna nog de data 

vastleggen voor de volgende keer. 

Voor wie wilde was er nog avondeten. 
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We mogen terugkijken op een 

geslaagde dag  in Duivendrecht.  

               

   Martini SSpS 

 

 

Missiezusters starten nieuwe 

communiteit in Amsterdam 

met een pilotjaar 18 November ’13 

 

In onze laatste  Nieuwsbrief vertelden 

we U al over ons eerste 

verkenningsbezoek aan Amsterdam en 

de droom  van onze Provincie om hier 

met een nieuwe communiteit te 

beginnen en samen te werken met de 

paters SVD. Ondertussen hebben we 

verschillende andere locaties en 

projecten bezocht en is de 

verkenningsfase afgerond.   

 

Gezien de positieve resultaten van het 

onderzoek en de brede mogelijkheden 

voor een missionaire: pastorale en 

diaconale inzet, werd in oktober jl. op 

ons Provinciaal kapittel besloten dat 

wij in het voorjaar van 2014 een 

nieuwe communiteit in Amsterdam 

beginnen met een pilotjaar.  

 

Zr Celine Padimjareannasseril en Zr 

Judith Dumont zijn inmiddels benoemd  

voor deze nieuwe start en verhuizen in 

februari 2014 naar de Tweede 

Oosterparkstraat 246, 1092 BV 

Amsterdam. Het  Provinciaal kapittel 

heeft verder besloten om een aanvraag 

in te dienen bij het Generaal bestuur in 

Rome om nog enkele zusters vanuit 

andere provincies te benoemen voor 

Nederland om dit nieuwe begin in onze 

provincie te komen versterken.   

 

 Judith Dumont SSpS 

 

 

Een brief van de missie 

 

Om ons enig inzicht te geven in haar 

taak heeft  Zr. Nelly Boonen in Sao 

Paulo  ons op ons verzoek in het kort  

iets vertelt over haar opdracht en werk 

in Brazilië. Zij laat ons zien hoe haar 

“werkweek” (van 22 tot en met 26 

oktober 2013) er voor haar uit zag.  

 

De afgelopen week waren er voor ons 

veel vergaderingen en bijeenkomsten 

met belangrijke personen. Op 

dinsdagmorgen hadden we als team 

eerst een lange vergadering. Na de 

middag gaf ik een lezing aan tachtig 

leiders van scholen en instituten die 

werken voor kinderen van drie tot vijf 

jaar. 

 

Gedurende tien weken geven Zr. 

Martina SSpS en ik elke 

woensdagmorgen cursussen aan 
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vijfendertig sociale werkers en 

opvoeders. Na de middag geven we 

dezelfde cursus aan zestien 

verantwoordelijken in een gevangenis. 

Zo ook de afgelopen week. 

 

Donderdag  

was ik een 

halve dag 

op kantoor 

en  vrijdag 

moest ik – 

of beter 

gezegd 

mócht ik - 

aan de hand 

van een 

tekst van de 

filosofe Hannah Arendt, een groep 

studenten begeleiden. Maar jammer 

genoeg heb ik geen filosofie gestudeerd 

en moet ik op mijn 50
ste

 nog het een en 

ander inhalen! Van de andere kant 

houdt deze groep mij intellectueel wel 

actief daar we elkaar om de twee 

weken ontmoeten en ons verdiepen in 

een of andere  tekst. Vrijdag hadden we 

dan nog besprekingen met zo’n 

honderd opvoedkundigen, die zich 

inzetten voor jongeren die problemen 

hebben met recht en wet. 

 

Al met al was ik na deze buitengewoon 

drukke week behoorlijk aan het eind 

van mijn Latijn. Ieder weekend denk ik 

dat  het de volgende week wel minder 

druk zal zijn en dat denk ik vandaag 

(27 oktober) dus ook! 

 

Wat me echter steeds weer bezig houdt 

is de vraag hoe we een 

verantwoordelijke en geweldloze 

samenleving kunnen opbouwen. En 

telkens weer wordt het me duidelijk dat 

we de oorzaken van de conflicten 

moeten bespreken als deze nog klein en 

overzichtelijk zijn.  

 

Ik meen dat dit een grote opdracht voor 

ons is. En vooral moeten we proberen 

om de juiste woorden te vinden als we 

ergens iets zien gebeuren wat niet door 

de beugel kan. En dat is niet altijd  

gemakkelijk. Daar hoort volgens mij 

bij dat we nederig zijn en de moed 

hebben om onszelf te zijn en te laten 

zien waar we voor staan, ook als we 

niet altijd even capabel zijn de anderen 

te nemen zoals ze zijn. Ik moet leren 

om mezelf met liefde te aanvaarden 

met mijn begrensd vermogen. Ik denk 

dat alleen door deze kleine oefeningen 

onze wereld al wat beter wordt. 

Allemaal weer een goede “werkweek”!   

 

Nelly Boonen SSpS 

 

 

Is ons leven nog aantrekkelijk in de 

ogen van de leek? 

 

Is ons leven nog steeds aantrekkelijk in 

de ogen van de leek? Met de realiteit 

van het leven van de kerk in Nederland 

als achtergrond, kwam die vraag bij me 

op toen op zekere dag een van onze 

zusters meedeelde dat een groep 

jongeren van de parochie.  
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En inderdaad, op 5 november 2013 

precies om 20:00 uur, kwam een groep 

jongeren van de parochie bij ons op 

bezoek. Deze jongens en meisjes zijn 

lid van de jongeren groep Mandala, een 

vereniging van jongeren uit onze 

parochie. De Jongeren van de Mandala 

zijn onderverdeeld in 5  groepen  naar 

gelang hun leeftijd Iedere groep heeft 

zijn eigen naam, die ze zelf hebben 

gekozen : Smiley's, Shine, Flower's, 

Juicy's, Spiky's. In totaal 10 mensen 

met inbegrip van de begeleidster. We 

ontvingen ze heel hartelijk in ons 

appartement 71 met zoals gebruikelijk  

een kopje koffie of thee. 

  

Allereerst stelden we ons aan elkaar 

voor door antwoord te geven op de 

volgende vragen: Naam, aantal broers 

en zussen, woonplaats en welke 

activiteiten we zoal deden. 

 

We begonnen deze bijeenkomst door 

de invoering van ons aan elkaar. Ieder 

van ons introduceerde de naam, waar 

komen we vandaan, hoeveel broers of 

zus hebben we en welke activiteiten 

doen we. 

  

Deze bijeenkomst werd steeds 

interessanter  toen hun  begeleidster 

hen de gelegenheid gaf  om iets te 

vragen over ons leven in het klooster. 

Ze mochten van alles vragen en we 

hebben veel verteld. Het verhaal van 

onze roeping,  de cultuur waarin we 

zijn opgegroeid,  over de zin van het  

religieuze leven in deze tijd, onze visie 

op de wereld waarin we nu leven en 

waarom we naar Nederland kwamen en 

ook onze indruk over de  huidige 

problematiek in Europa.  

 

Aan het einde van het bezoek gaven zij 

hun indrukken weer over de religieuzen 

en de manier waarop zij leven. Ze 

spraken hun ontzag en respect uit voor 

mensen die hun tijd en hun leven voor 

anderen willen geven. Ze waren blij dat 

ze ons hadden leren kennen  en inzicht 

hadden gekregen in onze manier van 

leven. Echt jammer dat zij zich niet 

uitspraken  of ze zelf ook voor de weg 

van het religieuze leven zouden willen  

kiezen? 

 

 Lili SSpS 

 

 

Nieuwe Evangelisatie 

De Paus twittert en vraagt ons via het 

laatste bezoek van onze Bisschoppen 

aan Rome om het zesde werelddeel:  de 

Computer-wereld  ofwel de 

“DIGITALE WERELD” niet te 

vergeten bij de “NIEUWE 

EVANGELISATIE”. 31 Oktober  

2013 hield de  KNR (Conferentie 

Nederlandse Religieuze) een Studiedag 

over de “Nieuwe Evangelisatie”. 

 

Een aantrekkelijke  visie op de relatie 

tussen geloof, gemeenschap en wereld? 

Zr. Melina en ik waren daarbij 

aanwezig. En – al komt er een boekje 

over uit – toch wil ik graag op de vraag 
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van Zr. Melina ingaan en  in ons 

tijdschrift “Onder Ons” enkele 

gedachten en visies hierover 

weergeven, omdat ook het thema van 

ons Generale en Provinciale Kapittel 

hiermee nauw samenhangt: 

Gesterkt door de Geest het  verhaal   

van  Gods  liefde  onder  de mensen   

doorvertellen.  

 

Ofwel, zoals  ons  Provincie  Kapittel 

 het  verwoordt Gods  aanwezigheid  

in  Ons   verhaal: Verhalen  vertellen  

als manier om de Blijde  Boodschap  

te  delen.  

 

De  KNR  sloot met haar thema  

“Nieuwe Evangelisatie”  aan op de 

keuze van het jaarthema van 2012: 

“Welkom zij die goed nieuws  

verkondigen; religieuzen en de nieuwe 

evangelisatie”. 

  

De  “Nieuwe Evangelisatie” wil een 

vernieuwende visie zijn op de relatie 

tussen geloof,  gemeenschap  en 

 wereld. Het evangelie wordt benadrukt 

als inspiratiebron  om   ons geloof, 

onze hoop en onze liefde met elkaar te 

delen in woord en daad. En … dit ook 

te doen  buiten de eigen gemeenschap, 

vooral binnen en buiten de eigen 

kerkgemeenschappen.  

 

Als wij zien, wat er gaande is in onze 

Ned. Provincie constateren we dat erop 

dit gebied heel wat gebeurt, zowel door 

onze ouderen als door onze jongeren: 

Denk aan de verschillende meditatie en 

bijbelgroepen, zowel binnen als buiten 

onze gemeenschappen,  de MHGG, de 

Baexemgroep, Sacrale dans, 

zangkoren,  begeleiding en retraites, 

opvang van mensen en kinderen, die     

 

leven aan de rand van de samenleving.  

Ook stellen we onze huizen open  voor 

 mensen die hun verhaal kwijt willen 

 en bij ons een luisterend oor vinden. 

 

De inzet van onze zusters in de 

parochies: Woord- en 

Communievieringen, voorbereiding op 

de sacramenten, catechese en 

medewerking in de verschillende 

werkgroepen. 
  

Van  belang is ook de dialoog van de 

kerk met de  cultuur, met de ervaringen 

van mensen en met de verschillende 

religies.  

 

De KNR stelt dan ook de volgende 

vragen aan de Religieuze Congregaties 

of Instituten. 

 Wat is nieuw  aan de nieuwe 

evangelisatie? 

 Hoe verhoudt de nieuwe 

evangelisatie zich tot de 

missievernieuwing, die op gang 

gebracht is door het tweede 

Vaticaans Concilie? 

 

Een volgende keer wil ik hier  op 

ingaan. Wel geef ik graag nog  een 

twitter-bericht door van Paus 

Franciscus aan de jeugd: “Dear young 

people, You have many plans and 

dreams for the future. But, is Christ at 

the center of each of your plans and 

dreams? Vertaald is dit: “Beste 

jongeren, jullie hebben veel plannen en 

dromen voor de toekomst. Maar is  

Christus  in het centrum van je plannen 

en je dromen? “          

 

 Theomara Barendse SSpS 
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Feestelijke opening Jubileum jaar 

 

 

Op zondag 8 December is het 125 jarig 

jubileum geopend van onze congregatie 

SSpS in Steyl. Het begon met een  

Eucharistieviering in een volle kapel 

met veel genodigden en waar de hoofd 

celebrant Bisschop Wierts van het 

bisdom Roermond was.  

 

In zijn overweging heeft hij de stichter 

Arnold Janssen zeer geprezen om zijn 

moed en doorzettingsvermogen, maar 

toch vooral om zijn groot 

Godsvertrouwen en zijn diep religieus 

leven. Hij was er trots op dat hij in zijn 

bisdom de congregaties SVD, SSpS en 

SSPSAP  mocht weten. De grootste in 

de wereld, begonnen aan de Maas in 

Nederland. Met nu 3000 plus leden 

SSpS. Nu vooral bloeiend in de 

Aziatische landen en zoals in het begin 

de mensen werden uitgezonden, komen 

zij nu naar ons.  

 

Er was ook een prachtig koor gekomen 

die de dienst mede opluisterden. Na de 

dienst was er voor alle aanwezigen een 

heerlijk feestelijk maal bereidt door de 

kok met zijn staf in de grote refter van 

het moederhuis, met natuurlijk een 

wijntje. Zo’n 200 personen namen er 

aan deel. Ook veel leken zoal Steyl  

voor Steyl. Ja er werd veel gedaan door  

hen sinds een paar jaar bij bijzondere 

gelegenheden.   

 

Na het diner was het officiële gedeelte 

in de aula. Er waren diverse sprekers  

en ook de zusters hebben vooral de 

geschiedenis geschilderd hoe het 

allemaal begonnen is, afgewisseld met 

telkens muzikale stukken door Dhr. 

Ritrae aan de piano en zijn dochter met 

de viool.   

 

We  werden ingedeeld in twee groepen. 

De eerste groep kon koffie met gebak 

tot zich nemen en de andere groep ging 

naar het museum gedeelte, wat heel erg 

goed was opgesteld aangepast aan deze 

tijd en de moeite waard het nog maal 

eens te bezoeken. Na deze mooie 

middag gingen we het Te Deum in de 

kapel als afsluiting zingen. Voor  mij 

was het ook nog heel  bijzonder de vele 

begroetingen en contacten van oude 

bekenden. 

 

Wij zijn ook een beetje trots op Zuster 

Zofia, die haar bijdrage aan dit 

eeuwfeest heeft mogen geven door vier 

prachtige schilderijen  die het leven van 

onze beide Moeders in herinnering 

brengen. 

                                                                                          

Martini SSpS 

 

 

“Home sweet home” 

 

Februari 1998, het jaar waarin ik de 

Filippijnen verliet om naar Nederland 

te gaan en drie december 2013, de dag 

dat ik terugkeer naar waar ik thuis 

hoor: bijna zestien jaar in het 
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missieland waar God mij heeft 

geroepen om leven te delen en te 

ontvangen. 

 

In het jaar 2000, op 1 mei, vierde ik in 

Baexem mijn zilver jubileum. In de 

uitnodiging stond: “Ik ben bereid”, met 

de afbeelding van een bamboe.  Aan de 

binnenkant was een in tweeën 

gespleten bamboe te zien die gebruikt 

wordt om water te dragen naar het 

droge land.   

 

Na bijna 16 jaar in Nederland kijk ik 

terug en ik kan zeggen:” Dank U, Heer, 

voor de tekenen van leven in het veld..”   

Er is iets begonnen. Anderen moeten 

het voortzetten om het te voeden en te 

laten groeien.  

Ik kan eerlijk zeggen dat er bijna geen 

moment was waarop ik mij verveelde 

of me nutteloos voelde in de drie 

communiteiten waarvoor ik was 

benoemd: Treebeek (één jaar), Tilburg 

(meer dan een jaar) en Hircos mijn 

huidige communiteit (meer dan 13 

jaar). Pijn is er altijd,  maar dat brengt 

mij naar waar ik nu ben:  ik voel me 

toegerust, sterk en klaar om nieuwe 

aanpassingen aan te nemen na mijn 

terugkeer naar de Filippijnen.  Op 20 

december zal ik mijn 71
ste

 verjaardag 

vieren.  Mijn goede gezondheid en 

blijde geest zullen mij leiden om mijn 

missie voort te zetten waar ook en wat 

ook God van mij zal vragen in de zuid 

provincie van de Filippijnen. 

 

Ik ben Zr. Willibrord heel dankbaar, en 

ook Zr. Marie José en Zr. Melina, mijn 

huidige provinciaal, voor de steun en 

het vertrouwen dat zij mij hebben 

gegeven.  Ik dank alle zusters die mij 

steeds weer het apostolaat van de 

glimlach en van de vriendendienst 

hebben bewezen vooral ook mijn 

huidige gemeenschap Hircos. We zijn 

met tien leden: zes medebroeders en 

vier medezusters uit zes verschillende 

landen: Nederland, India, Indonesië, 

Polen en de Filippijnen.  Zij zijn echte 

broeders en zusters voor mij.  

Werkelijk, ik zal jullie allemaal missen. 

 

Ik heb besloten terug te gaan naar mijn 

land omdat ik meer wil doen voor 

anderen, nu ik nog sterk en gezond ben.  

Ik verlaat Nederland met een warm hart  

om mijn rijke ervaring en de 

schoonheid van dit land te delen met 

mijn landgenoten. Laten we in contact 

met elkaar blijven zolang de tijd dit 

toelaat. Mijn e-mail adres is 

juliet_mateo@yahoo.com . 

 

Juliet SSpS 

 

 

Afscheid van zuster Juliet 

 

Voor Zr. Juliet hebben wij als 

gemeenschap ook een afscheid 

georganiseerd voor haar bekenden en 

genodigden na 17 jaar in Nederland te 

hebben gewerkt, er waren zo’n 50 

mensen.  

 

mailto:juliet_mateo@yahoo.com
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Zr. Elvira en Zr. Shyny hadden een 

power point gemaakt met scènes uit 

haar leven en vooral haar missie laten 

zien. Onze Pater Kees had zelf een paar 

gedichten gemaakt, wat we met z’n 

allen konden zingen. De stemming zat 

er goed in. De HIRCOS gemeenschap 

had ieder iets op papier gezet, hoe 

hij/zij haar had ervaren en dit weer tot 

een boekje samengebundeld als 

herinnering aan Nederland en ook 

verwerkt in de power point. Haar 

kookkunst werd alom geprezen en haar 

vele contacten. Het was een waardig 

afscheid waarop  Zr. Juliet kan terug 

kijken.  

 

De 3
de

 December hebben zr. Melina, zr. 

Elvira en ik, zr. Juliet begeleidt naar 

Schiphol, ook dezelfde morgen was zr. 

Shyny erbij, omdat zij gepakt en gezakt 

was voor haar vakantie naar India. 

Beiden zijn op de plaats van 

bestemming Filippijnen/India. Zij laten 

iedereen groeten.     

                                  

    Martini SSpS    

Mededelingen 

 

Jubilea zusters van de Ned. Provincie 

in 2014 

Zr. Henrianna van Eyck 70 jaar 2 juli 

Zr. Theresilla Weijs 70 jaar 

Zr. Bernarda Scholts 65 jaar 

Zr. Florentia Jacobs 60 jaar  

Zr. Odetta Peters  60 jaar 

Zr. Ancilla Maria           50 jaar 2 jan 

 

Overleden familieleden: 

Zus van Zr. Helentruida 

Broer van Zr. Marcelien 

Zus van Zr. Willibrorda z.g. 

Zr. Fidelis; zus van Zr. Borgias z.g. 

Zus van Zr. Laureata 

 

Adres van Onder Ons: 

Provincialaat Missiezusters 

Dienaressen v.d. Heilige Geest. 

Volkelseweg 30, 5405 Uden. 

newonderons@gmail.com  
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