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Maastricht, april 2017
“29 april, 1837op den feestdag van den H. Petrus, Martelaar,
niettegenstaande allen die opspraak der menschen, dat wij
arm waren… dat de stadt Maastricht reeds 6 jaren gesloten
was en geen vooruitzigt van verandering, God gaf ons moet en
sterkte om met onze tween dit weerk te beginnen”. (EG 46)

Beste zusters in België, Brazilië, Oost-Indonesië, Kenia,
Nederland, Noorwegen, Filippijnen, Tanzania, Oost-Timor,
USA en Vietnam,
Een blijde groet bij de viering van de stichting van de
Congregatie!
Nu, op de 29e april vieren wij de 180ste verjaardag van de
stichting van onze Congregatie. Bij de viering van dit jubileum,
richten wij ons met een dankbaar hart tot God onze Schepper
en Verlosser. Bij Hem die het heelal in stand houd, ligt het
ongelooflijke initiatief om op 29 april, 1837 onze Congregatie
tot leven te laten komen. Wij mogen niet vergeten dat onze
Congregatie is geboren vanuit een groot en vurig verlangen van
een bescheiden en eenvoudige vrouw, Elisabeth Gruyters. Diep
geraakt door God zocht zij Hem trouw te dienen. Zij was ervan
overtuigd dat dit alleen vorm kon krijgen door anderen te
dienen.
Als wij het leven van Moeder Elisabeth en haar zorg voor
medemensen in herinnering roepen, realiseren wij ons hoe zij
zeer geraakt was door de persoon van Jezus Christus, de
Gekruisigde, hoe zij zich voortdurend en onvermoeibaar liet
leiden door de Heilige Geest. Zij herkende Gods liefde en
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mededogen in diegenen die lijden en in nood zijn in de
maatschappij van haar tijd. Dit is de gave die onze Stichteres
ons heeft nagelaten, het is een kostbare erfenis, waarvoor wij
tot op de dag van vandaag dankbaar zijn en die wij met
toewijding en grote verantwoordelijkheidsbesef willen
behoeden.
Deze viering nu is een goede gelegenheid om God te danken
voor de gave van de Geest die werkzaam was in Moeder
Elisabeth en in onze voorgangers. Zij is nog steeds aanwezig
in het leven van velen van ons, die -in een geest van blijdschap
en eenvoud- er in slagen de spiritualiteit van de Congregatie
uit te dragen en door te geven in en door de missie waar dit ook
moge zijn. Met missie bedoelen we dan een wijze van leven,
die tot uitdrukking komt in onze relatie met God, in onze
communiteit en in de bezorgheid voor medemensen, niet alleen
in onze activiteiten en apostolaat. Missie zo beleefd geeft aan
Gods liefde in ons leven als religieuzen vorm. Zijn wij arm aan
liefde dan zullen we gouw moe worden, wordt het leven zwaar
en voelen we ons belast, uitgeput en ongelukkig. De viering
van dit jubileum nodigt ons uit bewust te zijn van onze
charismatische wortels, en onze liefde en dankbaarheid jegens
onze Stichteres tot uiting te brengen. We willen onszelf
afstemmen op de geest van onze Stichteres. Dezelfde Geest die
Moeder Elisabeth heeft bewogen tot het stichten van de
Congregatie, roept ons ook vandaag op Gods liefde en
erbarmen met anderen te delen. Zij ook maakt ons tot één
familie verrijkt door de steeds toenemende verscheidenheid
van onze zusters wereldwijd.
Wij realiseren ons dat wij geroepen zijn die missie, die zij van
God kreeg voort te zetten. Onze aanwezigheid in elf landen,
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met de verschillende culturen en talen, in kleine en grote
communiteiten in verschillende fasen van leven en van situaties
evenals in verscheidenheid van talenten en apoatolische inzet,
is een grote bijdrage geweest aan Kerk en maatschappij. We
werden en worden dagelijks gezegend door de onzichtbare
hand van God. (cf. EG 63) Wij ervaren de grote Liefde van
God door heel het leven en de geschiedenis van de
Congregatie. Dit nu is wat wij vieren en waar we dankbaar
voor zijn: dat wij, persoonlijk en als communiteiten, -ondanks
onze tekortkomingen- deel mogen hebben aan de voortzetting
van de geschiedenis en de traditie van de Congregatie en wat
nog belangrijker is dat we door God zijn gekozen zijn missie
te ontvangen, teken te zijn van Zijn liefde en te getuigen van
Gods Koninkrijk dat onder ons komende is. (cf. Const. 40) We
erven daarom niet alleen een leerzame en inspirerende traditie,
maar we bouwen ook mee aan nieuwe vormen en nieuwe
wegen van beleving van het het Charisma van de Congregatie
in overeenstemming met de tekenen van de tijd en de
omstandigheden.
Als wij terugkijken naar de geschiedenis van onze Congregatie,
zien wij wat de Congregatie van periode tot periode, van de ene
generatie naar de andere bereikt heeft. We hebben waardering
voor het vele dat is mogen gebeuren door onze apostolische
aktiviteiten. Dat geeft een goed gevoel. In bepaalde perioden is
het aantal leden en communiteiten belangrijk gegroeid. In de
zestiger jaren van de vorige eeuw was het ledental 1.820. Het
was toen mogelijk missionarissen uit te zenden naar binnen- en
buitenland. Volgens de statistieken zijn tot nu toe meer dan
3.000 vrouwen ingetreden in de Congregatie. Toch zijn wij ons
ook bewust van de pijn, de ontberingen en zelfs de crises die
wij moesten doorstaan en die cruciaal waren voor onze
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geschiedenis, zoals tekort aan leden en mogelijkheden,
afnemend in aantal en veroudering van zusters, het moeten
sluiten
van
sommige
apostolische
activiteiten
en
communiteiten. Maar bovenal, zijn wij zeer bezorgd over onze
menselijke zwakheid waardoor wij soms tekortschieten om als
religieuzen volgens onze identiteit te leven.
Dit is de werkelijke uitdaging die wij heden ten dage, ervaren
waardoor een nieuw kairos ontstaat, een tijd van genade. Deze
uitdaging herbergt in zich een verborgen en authentieke oproep
van Gods Geest om de rijkdom en de wezenlijke krachten van
deze vorm van leven te herontdekken.
Besteed enige tijd om over dit alles na te denken en vraag
jezelf af wat God van jou vraagt. Zijn wij, zoals onze
Stichteres, open voor de werking van de Heilige Geest? Durven
wij onbevreesd deel te nemen aan het dagelijks leven en open
te staan voor de problemen van de mensen? Koesteren wij in
ons hart nog verbazing en zijn we onweerstaanbaar getrokken
door de ontmoeting met Christus die ons roept? Hebben wij,
evenals Moeder Elisabeth, een gezonde onrust voor de Heer,
alsook een intens verlangen om Hem bij anderen te brengen?
Deze vragen maken ons ervan bewust dat wij, als aan God
toegewijde personen, geroepen zijn Hem in ons te laten
leven en ons te laten leiden om samen met Hem en in Hem
lief te hebben zoals Hij lief heeft.
Moge deze viering in ons een gevoel van frisheid doen
ontwaken, ons
nieuwe hoop geven en een aanzet zijn tot
vernieuwing persoonlijk en als gemeenschap. Laten we elkaar
helpen onze dienstbaarheid jegens anderen te verbeteren, dit in
relatie tot medezusters, als ook bij onze relatie met Christus en
Zijn Kerk. Met Moeder Elisabeth, mogen ook wij vandaag
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zeggen: “Het is uit dankbaarheid dat ik dit verhaald hebbe,
omdat God mij in dit huis met zoo vele gratien voorkomen heft
en mij geroepen heeft tot het kloosterlijk leven en tegelijk van
mijn tot zijn gebruik genoemen te hebben, ter oprichting van
dit klooster. Dat Zijnen naam inder eeuwigheid gebenedeid zij,
Amen.” (EG 44)

Een fijne feestdag toegewenst!

LIDMAATSCHAP
PROVINCIE INDONESIË
Postulaat
Op 29 April 2017, worden vijf aspiranten aagenomen als
postulant en begonnen met hun voming in het vorminghuis van
Dili, Timor Leste.
1. Manuela Sousa de Jesus uit Manaloba Maubesse
2. Madalena Casimiro Lopes uit Hahimau Maubesse
3. Fransisca Ximenes uit Poetete Ermera
4. Juvita Soares Barreto uit Gleno Ermera
5. Balbina Soares Tilman uit Samalete Ermera
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REGIO TANZANIA
Postulaat
Op 29 April 2017, beginnen vijf aspiranten met hun vorming
tot postulant.
1. Editha Otto Lekule uit ‘De Heilige Geest’ Parochie, bisdom
Moshi, Tanzania
2. Francisca Arumba uit St. Joseph Shibuye Parochie, bisdom
Kakamega, Kenia
3. Grace Eligi Matemu uit Himo Parochie, Moshi, Bisdom
Moshi, Tanzania
4. Jackline Mabimbi Moto Nega uit ‘St. John Paul’ II
Parochie Myankumbu, Bisdom Geita, Tanzania
5. Sophia Daniel uit St. Joseph Parochie Ndala, Bisdom
Tabora, Tanzania
REGIO FILIPPIJNEN
Postulaat
Op 29 April 2017, zullen drie Vietnamese aspiranten
beginnen met hun vorming tot postulant.
1. Nguyen Thi Phuong uit Xuan Duc Parochie.
2. Dao Thi Phuong Nhi uit Vin Huong Parochie.
Tijdelijke geloften
Op 4 november 2016, legden 3 Vietnamese novicen hun
tijdelijke geloften af in Tagaytay, Filippijnen
1. Zr Nguyen Thi Luc
2. Zr Dong Thi Oanh
3. Zr Nguyen Thi Thao
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In Memoriam
1. Zr Borromeo Soemirah, werd geboren te Ambarawa,
Midden Java op 6 november 1924, deed
haar eeuwige geloften in de Congregatie
van de Liefdezusters van de Heilige Carolus
Borromeus
op
27 juli 1954
en is
overleden op 25 oktober 2016 in Panti
Rapih ziekenhuis te Yogyakarta.
2. Zr Berthilia Maria Hendrika Wolfkamp, werd geboren te
Raalte op 18 oktober 1931, deed haar
professie in de Congregatie van de
Liefdezusters van de Heilige Carolus
Borromeus op 9 oktober 1955 en is overleden
te Nijmegen op 25 oktober 2016.
3. Zr Milburga Larasati, werd geboren te Kebumen Midden
Java op 19 november 1938, deed haar
eeuwige geloften in de Congregatie van de
Liefdezusters van de Heilige Carolus
Borromeus
op 1 februari 1967 en is
overleden op 30 november 2016, in Panti
Rapih ziekenhuis te Yogyakarta.
4. Zr Bernadet Sukartini, werd geboren te Ambarawa,
Midden Java op 5 september 1947, deed
haar eeuwige geloften in de Congregatie
van de Liefdezusters van de Heilige
Carolus Borromeus op 19 juli 1987, en
is overleden op 30 desember 2016 in St.
Anna, Yogyakarta.
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5. Zr Vincentio Sumarah, werd geboren te Klaten, Midden
Java op 19 april 1928, deed haar eeuwige
geloften in de Congregatie van de
Liefdezusters van de Heilige Carolus
Borromeus op 26 juli1 956 en is overleden
in Panti Rapih ziekenhuis te Yogyakarta
op 31 januari 2017.
6. Zr Imeldino Adriana Matthea Roelen, werd geboren te
Bloemendaal op 11 september 1917, deed
haar professie in de Congregatie van de
Liefdezusters van de Heilige Carolus
Borromeus te Maastricht op 16 mei 1941
en is overladen te Maastricht
op 12
februari 2017.
7. Zr Fatma Barros Florindo, werd geboren te Ermera, Timor
Leste op 10 januari 1969, deed haar
eeuwige geloften in de Congregatie van de
Liefdezusters van de Heilige Carolus
Borromeus op 5 november 2000 en is
overleden in Panti Rapih ziekenhuis te
Yogyakarta op 17 februari 2017
8. Zr Adriana Antonia Cornelia van de Ven, werd geboren
te Uden op 4 April 1923, deed haar
professie in de Congregatie van de
Liefdezusters van de Heilige Carolus
Borromeus op 11 mei 1948 en is overleden
in ’Bergweide’ te Heerlen op 12 februari
2017.
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9. Zr Longina Suratmi, werd geboren te Wates, Kulon Progo
op 18 augustus 1927, deed haar eeuwige
professie in de Congregatie van de
Liefdezusters van de Heilige Carolus
Borromeus op 2 februari 1955 en is
overleden in Panti Rapih ziekenhuis te
Yogyakarta op 19 maart 2017.
10. Zr Antonia Tri Hartati w e r d g e b o r e n te Cilacap
Midden Java op 19 juli 1933, deed haar
eeste professie in de Congregatie van de
Liefdezusters van de Heilige Carolus
Borromeus op 31 januari 1961 en is
overleden in Panti Rapih ziekenhuis te
Yogyakarta op 6 april 2017.

NIEUWS VAN ONZE MISSIONARISSEN
1. Zr Marivic Braganza uit Vietnam arriveerde op 7 december
2016 in de Filippijnen, om een medische behandeling te
ondergaan. God zij dank, ging de behandeling goed. Nu
verblijft zij in de communiteit om het proces van herstel af
te ronden. In deze periode begeleidt zij de twee Vietnamese
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aspiranten, die op derde week van februari 2017 in de
Filippijnen gekomen. Van 24 maart t/m 5 april 2017, ging
Zr Marivic haar moeder bezoeken. Zij zal op 8 mei 2017
teruggaan naar Vietnam.
2. Zr Ancillia Sus Indrati uit de communiteit van Memphis
USA, heeft haar sabbatical programma gevolgd aan het
Instituut van St Anselm in het Verenigd Koninkrijk. Ze
volgde de Psycho Spirituele Cursus die vanaf september
2016 - 12 maart 2017 plaats vond.
3. Zr Carolie Hartati van de communiteit van Silver Spring in
USA is voorgoed teruggegaan naar Indonesië. Ze verliet
USA op 17 december 2016. Voordat zij naar haar eigen land
terug keerde, kreeg zij de kans om het Moederhuis in
Maastricht te bezoeken. Wij danken haar voor haar
baanbrekende aanwezigheid bij de CB zusters in de
Verenigde Staten. Zij is gedurende 25 jaar de coördinator
geweest van deze unit in USA. Op 4 januari 2017 kwam zij
in Indonesia aan. Zr Carolie, welkom terug thuis!
4. Zr Waryati uit Tanzania zal 5 mei a.s. voor vakantie naar
Indonesië gaan. We hopen dat ze een goede tijd zal hebben
met haar familie en de zusters in Indonesië. Na haar
vakantie zal zij op 5 juli 2017 terugkeren naar Tanzania, om
daar met volle kracht en vernieuwde spirit haar zending
vaast te zetten.
5. Zr Xaverie Kleden heeft meer dan 30 jaar met toewijding
gewerkt in de regio Tanazania. Zij is nu voorgoed naar haar
vaderland Indonesië teruggegaan. Met hart en ziel was zij er
ten dienste van de mensen van Tanzania. Wij danken haar
voor deze lange periode waarin zij haar leven deelde in
Tanzania. Verrijkt is zij teruggegaan naar haar eigen land.
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We wensen haar daar nu een gelukkig leven. Moge zij zich
snel weer thuis voelen in haar nieuwe communiteit.
Zr Xaverie, hartelijk dank!
6. Zr Elisia Terry van de Nederlandse Provincie verblijft
momenteel voor haar vakantie in Indonesië. Ze besteedt haar
tijd aan haar familie en aan spirituele vernieuwing. Samen
met haar club bereidt zij zich
voor op haar zilveren
professiefeest. Ze vertrok vanuit Maastricht naar Indonesië
op 3 maart en zal terugkeren op 3 mei 2017.
NIEUWS VAN HET GENERAAL BESTUUR
1. De drie pas geprofeste Vietnamese zusters: Zrs. Anna
Nguyen Thi Thao, Anna Nguyen Thi Luc en Anna Maria
Dong De Oanh zijn in december vorig jaar voor hun
vakantie naar Vietnam gegaan. Ze waren blij om hun familie
te kunnen bezoeken. Dit was de eerste keer sinds zij voor
hun vorming naar de Filippijnen kwamen. Sinds 14 februari
2017, zijn ze weer terug in de Filippijnen.
2. Het nieuw Regionaal Bestuur
Regio Filippijnen
Zr Lisbeth en zr Jane Ann, Generaal Bestuur leden, hebben
onlangs de communiteiten en het apostolaat van de zusters
in de Regio Filippijnen bezocht. In diezelfde periode
hadden ze overleg met de zusters, als voorbereiding op het
aanstaande generaal kapittel en de benoeming van een nieuw
regionaal bestuur van de Regio. Samen met de leden van
het Regionaal Kapittel voelden en zagen zij de zorgen en
ook de ontwikkelingen van de Regio. Gebaseerd op deze
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realiteit werden besluiten en aanbevelingen geformuleerd en
de afgevaardigden voor het kapittel gekozen.
Op grond van onze constitutie # 144 en na overleg met de
zusters, heeft het Generaal Bestuur besloten dat de
ambtstermijn van het Regionaal Bestuur 4 jaar is: dat is
vanaf 8 december 2016 t/m 7 december 2020.
De leden van het nieuw Regionaal Bestuur zijn:
1. Zr Rachel Real: Regionale overste
2. Zr Rosalee Maliga: eerste lid die de regionaal overste zal
vervangen
in geval van ontstentenis of vacature.
(Const. 140)
3. Zr Josephine Estoque: tweede lid

(van link naar recht : zr Rosalee, zr Rachel en zr Josephine)
Aan de zusters van de Regio Filippijnen zeggen we ‘van
harte proficiat’ en het nieuw Regionaal Bestuur wensen wij
veel succes. Wij begeleiden hen met onze gebeden.
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3. Op 20 januari 2017 ging zr Hetty Sriwidjajanti naar
Indonesië om samen met haar familie haar ernstig zieke
moeder te begeleiden. Haar moeder is na korte tijd in rust en
vrede van hen heengegaan. Met al het mogelijke dat zij voor
hun moeder hebben gedaan, geloven we dat God de Vader
haar nu het eeuwig leven geschonken heeft. Zr Hetty en haar
hele familie zijn dankbaar jegens alle CB zusters die hen op
een of andere manier tijdens de rouwperiode hebben
begeleid. Zr Hetty kwam op 20 februari terug naar
Maastricht, vooral dankbaar dat zij op deze wijze van haar
geliefde moeder afscheid heeft kunnen nemen.
4. Op 20 februari 2017, zijn zr Rosaria en zr Lisbeth naar
Indonesië gegaan om aanwezig te zijn bij het provinciaal
kapittel van Indonesië, dat van 26 februari tot 6 maart
gehouden werd. Daarnaast bezocht zr Lisbeth van 14 t/m 16
maart de zusters in Timor Leste. Op 20 maart keerden zr
Rosaria en zr Lisbeth terug naar Maastricht.
5. Speciaal Programma voor de ‘Mission partner’
CB Indonesia: een pilgrimage partners in het CB apostolaat
Van 7 - 13 mei 2017 zullen twaalf personen (9 leken, één
priester en twee CB zusters), deelnemen aan een Speciaal
Programma in het voetsporen van Elisabeth Gruyters in
Leut, Maastricht en omgeving. Deze personen hebben zich
ingezet voor de ontwikkeling van het apostolaat van de
congregatie in de Provincie Indonesië. Zij zijn o.a.
betrokken bij stichtingen van de gezondheidszorg, onderwijs
en sociaal-pastorale aktiviteiten. We hopen dat dit
programma onze samenwerking in ons apostolaat vanuit de
geest van Moeder Elisabeth versterken.
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De deelnemers aan deze Pelgrimage zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

P. Justinus Sudarminta, SJ
Dhr. Djoko Satriyo
Mevr. Sri Haryaningsih
Dhr. Hani Handoko
Dhr. Henricus Priyosulistyo
Dhr. Yohanes Bambang Kristianto
Dhr. Thomas Suyatno
Dhr. Joko Nugroho
Mevr. Retnowati Iskandar
Dhr. Robby Hermanto Winardi
Zr Marie Yose Tri Sundari, CB
Zr Sofia Gusnia Saragih, CB

6. Overzicht van de eerste gebieds kapittels als voorbereiding
op het a.s. Generaal Kapittel:
1)
2)
3)
4)
5)

Provincie Nederland: 12 – 17 februari 2017
Provincie Indonesië: 26 februari – 6 maart 2017
Regio Tanzania:
21 – 26 februari 2017
Regio Filippijnen:
3 – 8 december 2016
Regio Oost Indonesië: 13 – 14 Maret 2017

7. De afgevaardigden van de gebieden voor het Generaal
Kapittel:
1)

Provincie Nederland
1. Zr Guiseppo Jonkman (ex-officio)
2. Zr Vincenza Pranawanti
3. Zr Paulie Douven
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2) Provincie Indonesië
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zr
Zr
Zr
Zr
Zr
Zr
Zr
Zr

Carolina Nuryati (ex-officio)
Dwina Arintowati
Evarista Setyawati Murnining Tyas
Filomena Leal Perreira
Yustiana Wiwik Iswanti
Krispiani Sukarwanti
Sofia Gusnia Saragih
Maria Elly Budiarti

3) Regio Tazania
1. Zr Esther Muharami (ex-officio)
2. Zr Odilia Sadinah
3. Zr Marie Jose Voeten
4. Zr Floriana Livianus Swai
4) Regio Filippijnen
1. Zr Rachel Real (ex-officio)
2. Zr Cecil Perlas
3. Zr Josephine Estoque
5) Regio Oost Indonesië
1. Zr Taviana (ex-officio)
2. Zr Annuncianes Muda
3. Zr Goretti Wahyuningsih
6) Unit
1. Zr
2. Zr
3. Zr
4. Zr
5. Zr

Pauline Endang Sundari (Norwegen)
Theresiata Suwarsih (Brazil)
Mariani Winingsih (België)
Yosefa Tri Retnaningsih (USA)
Virgilia Mascariñas (Vietnam)
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DE NIEUWSTE ONTWIKKELING
1. Provincie Indonesië
a) Apostolaat
Onze gemeenschap in Timor Leste valt nu nog onder de
Provincie Indonesië. Het Provinciaal Bestuur is bezig om in
de toekomst Timor Leste een autonome status te geven
binnen het bestuur. Het Provinciaal Bestuur wil het
apostolaat vooral op het gebied van onderwijs verder
ontwikkelen. Na een lang proces is het Provinciaal Bestuur
erin geslaagd de kleuterschool een vervolg te geven met een
9-jarige basisschool. Het gebouw voor deze basisschool
werd reeds in gezegend op 8 december 2016, door de
Bisschop Virgilio do Cormo da Silva en werd bijgewoond
door de minister van Onderwijs van Timor Leste, Antonio
da Conceicao.
Proficiat voor de zusters van de provincie en in het
bijzonder voor de zusters in Timor Leste. Wij hopen dat dit
apostolaat van onderwijs en opvoeding een plaats zal zijn
waar goede zaadjes worden geplant kunnen worden in de
harten van de kinderen, immers zij zijn de toekomst van de
Kerk in Timor Leste.
b) Communiteit
Als gevolg van de ontwikkelingen in dit apostolaat in Timor
Leste, is een nieuwe communiteit nodig voor de zusters, die
zijn aangewezen om een taak in het onderwijs en de
opvoeding daar te behartigen. Deze nieuwe communiteit is
in Maleuana, Dili en is officieel in gezegend op 8 december
2016. De leden van deze communiteit zijn zr Imelda Nadeak
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(overste en verantwoordelijk voor de onderwijs-diensten),
zr Bertha da Silva en zr Leticia Maria de Jesus Baretto.

De nieuwe communiteit in Maleuana, Dili
Aan de zusters van de Provincie Indonesië en vooral de
zusters in Timor Leste: van harte gefeliciteerd. We hopen
dat deze communiteit ertoe zal bijdragen de droom van
Moeder Elisabeth ‘het Koninkrijk van God aan de mensen
te brengen’ te realiseeren.
2. Silver Spring communiteit, USA gesloten
Na een lang proces en grondige overwegingen, is door het
Generaal Bestuur de beslissing genomen de Elisabeth
communiteit in Silver Spring, Maryland, USA te beëindigen.
Na 26 jaren ten dienste van de kerk en de samenleving te
zijn geweest, is de communiteit op 29 november 2016
officieel opgeheven. Na de sluiting is zr Carolie teruggegaan
naar Indonesië. Zr Vicmarie is nog daar gebleven voor een
periode van ongeveer 6 maanden om het hele proces van de
verkoop en het afronden van zaken met betrekking tot de
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juridische status van de communiteit af te handelen. Daarna
krijgt zij de kans voor een sabbatical periode.
Wij danken de zusters die in de loop der jaren aan de
opbouw van deze communiteit hebben bijgedragen. In het
bijzonder willen wij onze dankbaarheid uitdrukken aan zr
Carolie en zr Vicmarie, de laatste leden van deze
communiteit. Ze waren persoonlijk betrokken bij het
sluitingsproces en ervaren en voelen de pijn van het loslaten
van de communiteit die hen dierbaar was. We hopen dat al
deze ervaringen toch een betekenisvolle bijdrage zullen
blijken te zijn voor hun verdere leven.
Hartelijke groet
namens het Generaal Bestuur,

Zr Rosaria Nur Hardiningsih
Generale Overste
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