
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
MISSIE EN VISIE-VERKLARING  

VAN DE REGIO VAN DE LIEFDEZUSTERS VAN DE H. CAROLUS BORROMEUS 

 
 
Missieverklaring 
 
Wie zijn wij en wat vinden wij belangrijk? 
 
De Regio van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus vormt een oudere gemeenschap 
van religieuze vrouwen, die door God geroepen zijn om ons leven te wijden aan het dienen 
van anderen in de geest van onze stichteres, Moeder Elisabeth. 
 
Als oudste gebied van de Congregatie voelen wij ons gezegend haar spirituele erfenis te 
ontvangen, deze te beleven door ons leven en onze zending en door te geven aan andere 
mensen, in het bijzonder onze medezusters uit andere gebieden. Tijdens de bloei van ons 
bestaan hebben we deze zending vorm gegeven door onderwijs, ziekenzorg en door 
stichtingen van nieuwe gemeenschappen in Nederland en in andere landen.  
Thans blijven wij als oudere religieuze gemeenschap deelnemen aan de zending van de 
Congregatie door ons leven, gebed en lijden (vgl. Dir. 39).  
 
In deze generatie maken we het ingrijpende proces door van veroudering, afname van 
krachten en verlies aan mogelijkheden tot inzet. Hiermee creatief omgaan zien wij als een 
nieuwe roeping. Ouder worden geeft eigen kansen de persoonlijke weg naar binnen te 
ontdekken en te ervaren dat zijn belangrijker is geworden dan doen. We zitten in de periode 
van voltooiing. Als wij deze levensperiode durven zien als ruimte voor groei, draagt dat bij 
aan de toekomst van de Congregatie. Wij willen ons leven als gemeenschap vormgeven 
rondom de uitdagingen die het ouder-worden met zich meebrengt en daarin ook een 
voorbeeld zijn voor mensen buiten onze gemeenschap die kampen met problemen rond 
ouder-worden, verlies aan maatschappelijke betekenis en zelfwaardering. 
 
Visieverklaring 
 
Wat willen we worden? 
 
Onze visie is bij te dragen tot de cultuur van het leven door het koesteren van 
gemeenschappen waarin ieder mens wordt gewaardeerd, de solidariteit van de menselijke 
familie en de wijsheid van de ouderdom worden gevierd, en de medelijdende liefde van 
Christus met allen wordt gedeeld. 
 



 
 

 
 
Strategie 
 
Hoe willen wij onze visie bereiken? 
 

Als Congregatie voelen wij ons geroepen om zorg te dragen voor het welzijn en de verzorging 
van onze zusters. Dit omvat vele levensgebieden: 
 

• Het materiële aspect. We zorgen voor een goede huisvesting, gezonde voeding, 
kleding, medische zorg, enz. De Regio heeft voldoende oudedagsreserve om dit te 
kunnen verwezenlijken, tot het laatste lid van onze Regio. 

• Het gemeenschapsleven. We proberen een stimulerende en ondersteunende sfeer in 
onze gemeenschap te bevorderen en te creëren naargelang de behoeften van de 
zusters. Leven in gemeenschap is een wezenlijk onderdeel van de religieuze roeping. 
Hieraan blijvend gestalte geven is een uitdaging voor de Congregatie.  

• Het spirituele aspect. Wij faciliteren zusters door tijd en ruimte te bieden voor 
zelfontplooiing, gemeenschapsgebed, liturgie en spirituele lectuur. Het samen delen 
en reflecteren op het ouderwordingsproces en onze roeping staan daarbij centraal. 
Wij zien het als opdracht dit naar buiten uit te stralen als lichtend voorbeeld. 

• Tenslotte schenken we speciale aandacht aan de zorg voor zusters in een terminale 
fase, die stervende zijn, of overlijden. 

 
Uitvoering 
 
Hoe integreren wij deze verklaring in ons religieus instituut? 
 

De bovengenoemde doelstellingen geven uitdrukking aan onze huidige identiteit, onze 
waarden en overtuigingen. Door middel van deze missie- en visieverklaringen willen wij deze 
gebruiken als:  

• een leidraad in onze werkorganisatie voor het denken van het management over 
strategische kwesties en bij de besluitvorming, vooral in een periode van grote 
veranderingen, 

• een inspiratiebron voor onze medewerkers om productiever te werken door focus en 
gemeenschappelijke doelen te bieden, 

• een kader en drijvende kracht voor zowel het Regionale bestuur als de werkorganisatie 
bij het opstellen van hun beleid en het organiseren van verschillende activiteiten in onze 
Regio, 

• een instrument om onszelf kenbaar te maken aan mensen buiten onze gemeenschap 
(belanghebbenden). 
 

Getekend te Maastricht d.d. 8 juni 2021 
Het Regionaal Bestuur, 

 
 

 


