
Toespraak op de kerstviering met medewerkers en vrijwilligers 

 

Beste zusters en broeders, in het bijzonder medewerkers en vrijwilligers,  

 

Hartelijk welkom op ons traditioneel feestelijk samenzijn, zo vlak voor kerst. Wat 

fijn dat jullie er allemaal zijn. En deze periode die de overgang inzet ‘van 

duisternis naar licht’ is een mooie gelegenheid om terug te kijken op het 

afgelopen jaar, vooruit te kijken naar het komende 2023.  

Wat hebben we samen meegemaakt? En wat staat ons nog te wachten? De 

voorgaande twee jaren waren behoorlijk intens, en eigenlijk is dat in 2022 niet 

anders geweest.  

Ook 2022 was een bewogen jaar.  Het was een spannend en blij jaar omdat we 

eindelijk weer wat meer mochten na een virus die de hele wereld op z’n kop 

zette. Maar het was ook een tragisch en angstig jaar omdat voor het eerst sinds 

de jaren veertig opnieuw een oorlog uitbrak in Europa. Dat heeft een effect 

gehad op ons allemaal. Zowel zakelijk, als privé. En misschien wel méér dan we 

beseffen. De energieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Elk stukje energie 

telt. Elke graad weegt mee, en elke eurocent lijkt te tellen. Kortom, zoals het alle 

gezinnen treft, voelen ook wij het in onze portemonnee. En ook de forse inflatie 

heeft een invloed op het klooster en de werkorganisatie.  

Het aantal zusters en het aantal medewerkers is het afgelopen jaar blijven 

afnemen. Deze afname heeft er toe geleid dat veranderingen in de verschillende 

afdelingen niet langer een optie zijn, maar door de omstandigheden een 

noodzaak zijn geworden. Dat is niet altijd gemakkelijk. En soms is het zelfs 

moeilijk en doet het pijn. Maar de realiteit van een kleinschaliger huis moeten 

we onder ogen zien, en de wereld om ons heen kunnen we al helemaal niet 

veranderen. Wel kan en zal ik mijn uiterste best doen om iedereen bij deze 

veranderingen te ondersteunen.  

Daarom wil ik u bij deze gelegenheid namens mijn medezusters hartelijk danken 

voor uw begrip, maar vooral ook voor uw blijvende betrokkenheid, uw geweldige 

inzet en het harde werk. En daarnaast wil ik u danken voor uw openheid en 

flexibiliteit. En ook voor uw persoonlijk geduld en hartelijkheid, en dit in een fase 

van afbouw van onze Nederlandse regio en – als ik het zo onverbloemd mag 

zeggen – een fase van persoonlijke voltooiing van het leven als religieuze. 



 

 

Er wordt wel eens gezegd: je bouwt geen organisatie. Je bouwt mensen, en de 

mensen maken de organisatie. En dat is waar. Zonder u, zouden we een totaal 

andere gemeenschap zijn. Zonder u, zou ons religieus leven in deze fase minder 

aansluiting bij de samenleving vinden. We zijn u dankbaar. 

Namens het regionaal bestuur, en namens alle medezusters, wens ik u Zalig 
Kerstfeest en het allerbeste voor 2023! Huub Oosterhuis geeft me daar deze keer 
de woorden voor: 
 
“Dat onze ogen opengaan  
voor die flitsen van een nieuwe wereld. 
 
Dat wij de moed niet verliezen, 
dat wij niet wantrouwen de stem 
die in ons spreken van vrede 
 
dat wij staande blijven in het woord 
dat niet onmogelijk is 
bij God – ik zal er zijn – “ 
 

Maastricht, 22 december 2022 
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