Maastricht, augustus 2014
Beste zusters in België, Brazilië, , Indonesië, Kenia, Nederland,
Oost Indonesië, Noorwegen, de Filippijnen, Tanzania, Timor
Leste, de USA en Vietnam.
Het vieren van het feest van de Hemelvaart herinnert ons telkens
weer aan het leven in innige verbondenheid met God van Maria
en Moeder Elisabeth. Deze twee vrouwen die voor ons,
religieuzen, zo’n belangrijke rolmodellen zijn geweest en ons tot
voorbeeld hebben gestrekt, blijven ons inspireren en uitdagen.
Een jaar geleden hebben wij samen gereflecteerd over de
beeldvorming van deze vrouwen in onze levens. Hun
spiritualiteit was eenvoudig: beiden hoorden het woord van God
en zetten dat om in daden. Maria werd door God uitverkoren
teneinde door haar het heilswerk te realiseren. Hiervoor was een
‘Jawoord’ nodig. Zonder haar vrijwillige en volledige
medewerking zou er niets gebeurd zijn. Zij hoorde hoe de Engel
haar groette met de woorden: “… Verheug u, Begenadigde, de
Heer is met u” (Lc 1:28). Met een wel haast kinderlijk geloof
beantwoordde zij de boodschap van de engel: “… Zie de
dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” (Lc
1:38). Voor wat Moeder Elisabeth betreft…. gelet op de situatie
om haar heen en na vele jaren van stille smeekbeden vertrouwde
zij God haar grote verlangen toe: “… mijn geloof weert
levendeger, mijne hoop sterker en een brandende liefde
vergezeld met zoete traanen, verschafde mij aldaar eene zoete
rust… en ik hoorde eensklaps… Dit gebenediede Jawoord uit
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den Hemel… en dit Jawoordt was dit… en niet anders als dit…
het zal wel gelukken…” (EG 6). Het ‘Jawoord’ dat zij gaven
veranderde hun leven voorgoed. Het was vanwege Gods
vertrouwen in en liefde voor hen en vanwege de manier waarop
zij Hem antwoord gaven (mystieke ervaring) dat zij resoluut de
beproevingen wisten te doorstaan waarmee ze dagelijks te
maken kregen.
Laat ons, voortgaand op diezelfde weg, ons eigen ‘Jawoord’ in
herinnering roepen, met name het moment waarop wij gehoor
hebben gegeven aan Zijn uitnodiging om in te treden in het
klooster. Het eerste ‘Ja’ hebben we tijdens onze eerste professie
ten overstaan van onze zusters, familieleden en andere gelovigen
uitgesproken. En herinner u ook het antwoord dat wij Hem,
vanaf dat moment, dagelijks geven in en door onze wijze van
leven, alsmede de vele inspirerende gedachten en uitdagingen.
Thans willen wij de voortdurende herinneringen aan deze twee
vrouwen in ons leven ophalen, daarbij hun geloofsreis
overwegend en de nadruk leggend op de antwoorden die wij
krijgen; antwoorden die besloten liggen in hun daden: hun
profetische reis. Vanuit hun intense ervaringen met de Vader
komen zij tot het besef dat zending is wat zij, in een leven van
barmhartige dienstbaarheid, willen uitdragen.
Toen Maria ‘ja’ zei op Gods invitatie haar door de engel
aangezegd en toen Moeder Elisabeth de congregatie stichtte,
zagen beide vrouwen zich geplaatst voor uitdagingen in hun
dagelijks leven dat zeker niet vrij was van stress. Laat ons met
Maria meereizen toen ze bij Jezus was en Hem, Gods geliefde
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Zoon, overal waar Hij ging volgde alsof Hij haar zending was.
Ze was altijd bij Hem zelfs wanneer ze soms Jezus’ antwoorden
en reacties niet begreep zoals bijvoorbeeld die keer dat zij en
Jozef overal naar Hem hadden gezocht: “Kind, waarom hebt Ge
ons dit aangedaan?Denk toch eens met wat een pijn uw vader en
ik naar U hebben gezocht” (Lc 2:48) en het antwoord dat de
twaalfjarige Jezus haar gaf: “…Wist ge dan niet, dat Ik in het
huis van mijn Vader moest zijn?” (Lc 2:49). Soms hoef je niet
veel te zeggen, houd je je liever stil zoals Maria deed. Op de
bruiloft te Kana: “...Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn
uur niet gekomen” (Joh 2:4) maar Maria vervolgde: “….Doe
maar wat Hij u zeggen zal” (Joh 2:5). Er zijn nog heel wat meer
plaatsen in de bijbel te vinden waar naar Maria’s innige
verbintenis met de Vader wordt verwezen en naar hoe ze wordt
uitgedaagd terwijl ze met Jezus meereist. Hoe zou ze zich
gevoeld hebben, zo samen verder trekkend met Jezus op weg
naar diens kruisiging en verrijzenis? Ze overdacht dit alles in
haar hart en vertrouwde dan alles aan God toe. Het zich
verbonden voelen met Hem maakt dat zij gehoor geeft aan Zijn
wil overeenkomstig de tekenen van de tijd. Hierdoor werd haar
geloof sterker.
Moeder Elisabeth’s leven ging zeker niet altijd over rozen.
Telkens was er weer dat gevecht tussen het eigen ego en de wil
van God. Ook zij wist wat het was om vernederd te worden: “...
Van Vloeten ...van dieen heb ik wat naar ’t hoofd gekregen....”
(EG 110); om onderdrukt te worden zoals zij in Sittard ervaarde
toen: “...Verschijde maal afwisselingen plaats hebben gehad,
door verschijdene Zusters....” (EG 158). Toch voelde zij zich
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ook dankbaar en gelukkig: “...Maar na verloop van tijd,
vermeerdering der Zusters, alsook de verschillende
liefdewerken, daarbij de dagelijkse ondervinding gepaart met
een groot verlangen tot onzen geestelijken voordgank, temeer…
dat wij dagelijks door een onzienbaare hand van God gezeegend
wierden” (EG 63). Haar levensverhaal laat ons het beeld van
een vrouw zien die bij alles wat ze deed steevast verbonden was
met God, in wie zij heel haar vertrouwen legde. Ze stond
voortdurend met Hem in contact bij alle beslissingen die zij nam
en bij alle handelingen die zij verrichtte.
Mogelijk dat ook uw leven kleurrijke momenten heeft gekend
sinds de laatste keer dat u gehoor heeft gegeven aan Zijn oproep.
Misschien zijn uw dromen op een andere manier uitgekomen
dan u verwacht had waardoor de toekomst er ineens anders uit
ziet dan u gepland had. Zie dan in dat uw profetische wandeling
met God een unieke reis is. Net als Maria zult u op gezette tijden
fases van profetische openbaring doormaken: verlatenheid,
vermoeidheid, succes bij uw apostolaatswerken et cetera. Al
deze fases leiden ogenschijnlijk naar het kruis en de dood van
alles wat u dierbaar is. Bent u bereid om u op te blijven offeren
om Gods plan in u werkelijkheid te laten worden?
Profetische Reis
Maria en Moeder Elisabeth waren ervan overtuigd dat, om een
evenwichtig leven te kunnen leiden, gebed en handelen in
harmonie moesten zijn. Gebed los van handelen kan de illusie
van vroomheid creëren. Het kan een vorm zijn van vermijding.
Handelen los van gebed is oppervlakkig. Spiritualiteit is op haar
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best wanneer er een vitale balans over en weer tussen gebed en
handelen bestaat. Hoe laat zich dat vertalen naar onze
hedendaagse realiteit?
Laten wij onze blik eens richten op onze wereld waarin zich de
laatste jaren een financiële crisis voltrekt. We horen dat veel
bedrijven en instituten het moeilijk hebben, dat werknemers hun
baan verliezen en dat er veel misdaden en inbraken zijn.
Allemaal het gevolg van de crisis. Het maakt onderdeel uit van
het systeem dat als je de controle verliest, iedereen daar de dupe
van is. Overal waar je kijkt is chaos. Het is ook aan onze
congregatie niet voorbij gegaan. Ons wordt gevraagd ons te
verenigen bij het zoeken naar een uitweg uit deze situatie zowel
individueel, als gemeenschap en als congregatie. Concreet
betekent dit een herevaluatie van onze levensstijl en het
overboord zetten van onze individualistische houding. Gebieden
en units wordt gevraagd zich te verenigen en samen wegen te
zoeken om uit deze situatie te geraken. In 2010 hebben wij onze
eerste internationale bijeenkomst gehouden voor alle economen
en hun resp. besturen van alle gebieden waar onze zusters
werkzaam zijn. Samen hebben we de financiële crisis, waarvan
de gevolgen ook in onze congregatie merkbaar zijn, besproken
en geanalyseerd. Verleden maand en wel van 1 juli tot 18 juli
2014 werd er een tweede bijeenkomst voor alle economen en
hun resp. gebieds/unitsbesturen gehouden, waarbij ook de
zusters die op de financiële afdeling van hun apostolaat werken,
aanwezig waren. Dit keer kwamen we bijeen om op concrete
wijze ons rentmeesterschap te versterken en te verdiepen om zo
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de huidige en toekomstige situatie van de congregatie onder
ogen te zien en tegemoet te treden.
Net als Maria moeten wij, willen we “de heersers hun troon
ontnemen en de geringen verheffen” (Lc 1:52), ons profetisch
stemgeluid laten horen. In het spreken van het profetisch woord
hebben wij samen de taak om te herevalueren, te stimuleren en
de zusters in de gebieden uit te nodigen om te zoeken naar
wegen die de situatie waarin wij ons bevinden kunnen
verbeteren. Ieder van ons wordt uitgedaagd om een goede
rentmeester te zijn in het versterken van onze hulpbronnen.
Daarbij moeten we niet vergeten de mensen te helpen met wie
wij samen leven en werken. Deze oproep wordt gedaan om
eenieder de liefde die God over ons uitstort te laten ervaren.
Hopelijk zullen mensen door ons profetisch woord en handelen
Gods zorgzame en genadevolle aanwezigheid in hun leven
ervaren. En daarmee bedoelen wij iedereen waarvoor wij,
middels de apostolaatswerken van onze congregatie, zorg
dragen.
Als volgelingen van Maria en Moeder Elisabeth zullen wij heel
bewust de pelgrimage van ons leven moeten omzetten van
contemplatie naar handelen. We moeten deze weg opnieuw gaan
afleggen.

Wij wensen u allen een fijne Feestdag
toe!
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Lidmaatschap

“Ons leven als religieuze is geworteld in de
roeping tot volledige toewijding aan God en zijn
Rijk en de beslissing daaraan te beantwoorden.
Kiezen voor deze kongregatie betekent dat men
antwoord wil geven op Gods uitnodiging in de
geest van het evangelie zoals het door Moeder
Elisabeth beleefd werd en verwoord is in de
konstitutie. Dit antwoord veronderstelt een
blijvend verlangen om te groeien in liefde tot God
en de naaste.” (Const. 69)
A. Provincie Indonesië
Op 24 augustus 2014 zal een groep vrouwen zo moedig zijn om
gehoor te geven aan de roep om hun tijdelijke dan wel eeuwige
geloften af te leggen. Deze plechtigheid zal plaats vinden in de
Maria Bintang Samodra kapel in het Provincialaat van
Indonesië, Jl. Kolombo 19, Yogyakarta. Wij bidden voor hen,
dat zij de moed en kracht zullen weten op te brengen om in hun
dagelijks leven te blijven getuigen van de spiritualiteit van
Moeder Elisabeth. Moge zij zich voortdurend overgeven aan
Gods wil.
Zusters die hun tijdelijke geloften afleggen:
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1. Zr Nicoline van de parochie St John the Evangelist,
Kedaton, Bandar, Lampung.
2. Zr Rachela van de parochie St Clement, Mandonga,
Sulawesi Tenggara.
Zusters die hun eeuwige geloften afleggen:
1. Zr Desilva Abuk van de parochie St Peter and Paul,
Taunbaen Oenali, Kefamenanu.
2. Zr Yosita Sri Murtini van de parochie Blessed Virgin
Mary Mother of Christ, Gunung Kidul, Midden Java.
3. Zr Paulisa Suparti van de parochie St Andrew, Marga
Agung, Zuid Lampung, Sumatra.
4. Zr Lidwina Supeni van de parochie Christ the King,
Suka Putih, OKI, Zuid Sumatra.
5. Zr Marlisa Nursulis Setyowati van de parochie Most
Gracious God, Sugihwaras, MUBA, Zuid Sumatra.
B. Regio Filippijnen
Een van onze junior zusters in de regio Filippijnen, zr Cheryll
Ebarial, is vol levenskracht om gehoor te geven aan de roep om
zich voorgoed aan het religieus leven te verbinden. Op 15
augustus 2014 legt zij haar eeuwige geloften af in de kapel van
het CB retraitehuis in Davao City. Zij zal de taak die zij reeds
had in het retraitehuis van Tagaytay voortzetten.
C. Regio Oost Indonesië
Op 15 augustus 2014 vindt de inkleding plaats van twee
postulanten uit Kupang, Oost Indonesië. Hiermee begint hun
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noviciaatstijd. Wij bidden voor hen, dat zij vol weten te houden
en de moed kunnen opbrengen om de fase van hun verdere
vorming tot novice, te doorlopen. Hun namen zijn:
1. Rensilinda Julita uit Manggarai, Oost Nusa Tenggara.
2. Maria Lusia Helyanan uit Maluku.
In Memoriam

“En de Heer zal mij blijven beschermen tegen alle
boze aanslagen en mij behouden overbrengen
naar zijn hemels koninkrijk.”
(2Tim 4: 18)
1. Met het overlijden van zr Coelina Houkes op 6 mei
2014 verliezen wij een parel voor de gemeenschap. Haar
bescheidenheid, de rust die zij uitstraalde en haar grote
mildheid sierden haar. Zij bezat de gave van het te
kunnen luisteren. En voorzichtig als zij was in het geven
van een oordeel! Ook bij het vervullen van haar taak op
de administratie, waar dan ook, bleef zr Coelina correct,
bescheiden en zeer nauwgezet haar werk verrichten.
2. Zr Agnes Bosch, eens lid van het Provinciaal Bestuur
van Nederland overleed op 3 juni 2014. De zusters
herinneren zich haar als een liefdevolle, hartelijke,
medelevende en gelovige zuster. De Psalm van de
Goede Herder (Psalm 23) was een van haar favoriete
bijbelpassages. Het was haar leidraad. Heel haar
levenshouding getuigde van het een ‘goede herder’
willen zijn, zo herinneren jonge, oude en Aziatische
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zusters zich. We geloven dat zij nu is opgenomen in de
gemeenschap van Moeder Elisabeth in de hemel.
3. Zr Eugenio Linawati uit Indonesië overleed op 1 mei
2014. Wij kennen zr Eugenio als een zuster van weinig
woorden. Rustig, vol ijver, eenvoudig en aandachtig
voor anderen ging zij haar weg. Zij hield er niet van om
over anderen te praten. Zelfstandigheid stond hoog in
haar vaandel geschreven, wat zij zelf kon doen deed zij
ook. Ze wilde anderen niet tot last zijn. Met hart en ziel
vervulde zij trouw haar zending. Tijdens haar ziek-zijn
klaagde zij nooit en probeerde haar beperkingen te
aanvaarden.
4. Zr Clemenza Siti Marinah uit Indonesië overleed op
26 mei 2014. Zij was vierentachtig jaar oud. Bijna heel
haar religieuze leven werkte zij met veel toewijding in de
gezondheidszorg. In haar goede jaren heeft zij veel voor
de congregatie in Indonesië betekend. Zr Clemenza
stond bekend als een vriendelijke, blijmoedige, en
eenvoudige medezuster. Zij leefde gediscipineerd en was
altijd dankbaar. De evenwichtige houding tussen gebed
en apostolaatswerk die zij voortdurend trachtte te
bewaren, maakten haar tot een barmhartige dienares van
God.

Nieuws van onze Missionarissen
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1. Zr Josephine Estoque die in Nederland was aangesteld is
inmiddels voorgoed naar de Filippijnen teruggekeerd. Zij
maakt nu deel uit van de communiteit in Musuan, Bukidnon.
Zij helpt de zusters daar bij hun pastorale werkzaamheden en
draagt zorg voor aspiranten. We bedanken haar voor de tijd
die zij in Nederland als missionaris heeft doorgebracht.
2.

Zr Virgilia Mascarinas uit Vietnam arriveerde op 25 mei jl.
in de Filippijnen om aldaar een visum voor Nederland aan te
vragen. In afwachting van het verkrijgen van haar
reisdocumenten, hield zij een achtdaagse retraite in
Tagaytay. Na afloop van deze ‘Treasurers meeting’ ging zij
met vakantie. We hopen dat dit haar weer voldoende energie
heeft gegeven om haar apostolaat in Vietnam te hervatten.

3. Zr Waryati reisde op 5 juni jl. naar Indonesië voor vakantie
in haar geboorteland en keerde op 8 augustus 2014 naar
Tanzania terug. We bidden dat het ‘even er tussen uit zijn’
haar weer van nieuwe energie heeft voorzien nu zij haar
apostolaat in Tanzania weer gaat hervatten.
4. Zr Yulita van de Provincie Nederland vertrok op 22 juli
2014 voor vakantie naar Indonesië. Op 30 september van dit
jaar komt zij weer terug. We bidden dat de tijd die zij mag
doorbrengen in verbondenheid met familieleden, vrienden
en onze zusters in Indonesië, vruchtbaar en betekenisvol
mag zijn voor haar. We zien ernaar uit om haar, vol nieuwe
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inspiratie en met een frisse geest, weer in Nederland te
begroeten.
5. Zr Mariani Winingsih uit Leut, België, vertrok op 16 juli
2014 voor vakantie naar Indonesië om op 16 september
2014 weer terug te keren. Moge de hereniging met haar
familieleden, vrienden en onze zusters in haar geboorteland
verblijdend en vruchtbaar zijn.
6. Zr Hedwig Wigi Astuti die in Nederland was aangesteld aan
de Multiculturele Communiteit zal op 23 augustus 2014
voorgoed naar Indonesië terugkeren. Er wacht haar een
nieuwe taak in haar geboorteland. We bedanken haar voor
de tijd die zij in Nederland als missionaris heeft
doorgebracht.

Nieuws van het Generaal Bestuur
1. Oriëntatie in de Regio Tanzania. Zr Carolina Nuryati,
Provinciale Overste van Indonesië, en zr Yustiana Wiwik
Iswanti die samen enkele weken voor oriëntatie in de Regio
Tanzania zijn geweest zijn inmiddels weer terug in
Indonesië. We hopen dat de ervaringen die beiden hebben
opgedaan in voornoemd land hun kennis zal verbreden, hen
zal inspireren bij het dienstbaar-zijn en hen zal helpen om
eenheid en solidariteit te bevorderen onder de zusters.
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2. Aspiranten uit Vietnam. Drie aspiranten uit Vietnam zijn
voor hun vorming naar de Filippijnen gereisd. Ze
arriveerden aldaar op 1 augustus 2014. Laat ons bidden om
moed en vertrouwen dat zij gehoor zullen weten blijven te
geven aan de door hun gekozen roeping.
3. Taalvaardigheid Engels. Zr Yustiana Wiwik Iswanti, een
van de leden van het Provinciaal Bestuur in Indonesië, en zr
Emi Beda Tupen uit Oost Indonesië arriveerden afgelopen
27 juli 2014 in Manilla, de Filippijnen, alwaar zij zich zullen
gaan bekwamen in de Engelse taal. Naast het leren van
Engels is dit verblijf voor zr Yustiana tevens bedoeld als
oriëntatie terwijl zr Emi zich zal gaan voorbereiden op een
uitwisselingsprogramma voor junioren in Tanzania.
4. Missionarissen voor Tanzania. Zr Hildegardis Hayon en zr
Emyliana, beiden van de Provincie Indonesië, arriveerden op
8 augustus samen in Tanzania. Zr Hildegardis werd door de
Provincie hierheen gezonden om er als missionaris
werkzaam te zijn. We hopen en bidden dat haar
aanwezigheid in dit zendingsland Gods zegen mag dragen.
Zr Emyliana is als afgevaardigde van de Provincie naar
Tanzania gezonden om er deel te nemen aan het
uitwisselingsprogramma voor junioren van het Generaal
Bestuur.
5. ‘Study House’ in de Filippijnen. Het in 2013 in Indonesië
gehouden Generaal Overleg Orgaan steunde het idee om in
de Filippijnen een studiehuis op te zetten. Doel hiervan is
om het gevoel van eenheid en internationaliteit tussen de
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zusters te bewerkstelligen en hen te faciliteren bij hun
verdere studie ter voorbereiding op hun apostolaat. Met een
plechtige eucharistieviering op 2 juni 2014 werd deze ‘Study
House Community’ in Project 4, Quezon City, de
Filippijnen, officieel geopend. Op dit moment telt deze
communiteit, waarvan zr Nerisa de lokale overste is, zes
leden (2 Vietnamese junior zusters, 2 Filippijnse zuster en 1
Indonesische zuster).
6. Elisabeth Communiteit, Aimas, Sorong - Papoea. Vele
jaren hebben onze zusters in Aimas, Sorong, in een -aan het
bisdom toebehorend- huis op het terrein van de kerk
gewoond. Nu is er een nieuw gebouw voor hen neergezet op
grondgebied van de congregatie. Op 26 juni 2014 werd dit
nieuwe gebouw, het Elisabeth Convent, ingezegend door
Mgr Hilarion Datus Lega, de bisschop van Manokwari van
het bisdom Sorong. Nu kunnen zij samen met Moeder
Elisabeth waarlijk zeggen: “Komt en ziet het… . Want wij
zijn met de hulp van God nu in ons eigen klooster” (EG 56).
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7. Zr Lisbeth gaat met vakantie naar Indonesië. Haar
vakantie begon 31 juli jl. Op 26 oktober 2014 keert zij weer
naar Maastricht terug. Een gedeelte van haar vakantietijd zal
zij spenderen aan voorbereiding en begeleiding van de
zusters die meedoen aan het ‘Leadership Program’ dat in de
eerste week van september in Tagaytay, de Filippijnen, zal
plaatsvinden.
8. Bijeenkomst voor Economen van 1 tot 18 juli 2014
Zusters uit de verschillende gebieden, allen verantwoordelijk
voor financiële aangelegenheden, kwamen van 1 tot 18 juli
2014 in vergadering bijeen in het Moederhuis in Maastricht.
Als afgevaardigden van de Provincie Nederland waren
hierbij ook dhr Frank Pijpers en dhr Ton Raaijmakers
aanwezig. Beide heren waren tevens onze ‘resource
persons’. Zij maakten de zusters bekend met het ‘Computer
Based Accounting System and reporting’ en leerden hen
hiermee werken waardoor de zusters nu weer helemaal up to
date zijn.
“Unity and Solidarity towards Fullness of Life” was het
thema van deze bijeenkomst. De rol van het rentmeester-zijn
werd in deze bijeenkomst behandeld. Er werd een dag van
stilte ingelast zodat de zusters zich dieper konden bezinnen
op hoe het is, om als vrouw geroepen te zijn tot leiderschap
en/of om de taak van econoom te vervullen.
Dan was er nog een andere ‘resource person’ en wel zr Valsa
Koret, JMJ. Zij deelde met ons haar ervaringen en expertise
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m.b.t. rentmeesterschap in het apostolaat. Haar input
inspireerde de zusters om deze zo belangrijke hen
toevertrouwde taak zo goed mogelijk uit te voeren en
verantwoordelijkheid hiervoor te willen dragen. De
bijeenkomst was de gelegenheid bij uitstek om elkaars
zorgen, uitdagingen, mogelijkheden en moeilijkheden,
alsmede elkaars hoop en dromen m.b.t. het apostolaat te
delen.
Alvorens de bijeenkomst af te sluiten werd er door ieder
gebied een plan van aanpak opgesteld waarmee men wil
gaan werken en waarvan wij hoge verwachtingen hebben.
Dank aan alle zusters voor hun deelname!
Deelnemers aan deze bijeenkomst:
a. Generaal Bestuur
1. Zr Rosaria Nur Hardiningsih
2. Zr Lisbeth Cicih Ratwasih
3. Zr Jane Ann Aballe
4. Zr Hetty Sri Widjajanti
b. Generale Econoom: Zr Elisia Terry Novaria Mulijadi
c. Provincie Nederland
1. Zr Angelica van Valkengoed
2. Zr Blanda Lases
3. Dhr Frank Pijpers
4. Dhr Ton Raaijmakers
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d. Provincie Indonesië
1. Zr Krispiani Sukarwanti
2. Zr Franka Sri Kustini
3. Zr Rita Thomas
4. Zr Valentina Sri Mulyani
e. Regio Tanzania
1. Zr Bernadetha Charles Kessy
2. Zr Reni Susi Ngadi
3. Zr Inviolata Patrick Kimathy
f. Regio Filippijnen
1. Zr Maria Heddy Salvador
2. Zr Amelita Intervencion
g. Regio Oost Indonesië
1. Zr Veni Muda Geroe
2. Zr Elisia Listiati Tjahaja
h.
i.
j.
k.
l.

Unit USA
Unit Noorwegen
Unit België
Unit Brazilië
Unit Vietnam

Zr Ancilia Sus Indrati
Zr Pauline Endang Sundari
Zr Karita Suharti
Zr Theresiata Suwarsih
Zr Virgilia Mascarinas

9. “Vorming is vooral een gezamenlijk proces van

geloofsverdieping en van gewetensvorming,
opdat we met onze geestelijke gaven en
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persoonlijke
talenten
dieper
kunnen
binnentreden in het mysterie van Christus’
leven, dood en verrijzenis, en uitdrukking
kunnen geven aan ons geloof, overeenkomstig
de spiritualiteit van de kongregatie.” (Const.
72)
Bovenstaande verklaring erkent het belang van het hebben
van leiders die de betekenis die Moeder Elisabeth voor ons
leven heeft, uitdragen. Op het Generaal Kapittel besluit het
orgaan dat het Generaal Bestuur zusters blijft voorbereiden
op toekomstige leiderschapstaken en dat het de verdere
vorming van hen die al een leiderschapspositie bekleden
blijft faciliteren, zowel in de communiteit als in het
apostolaat. Te dien einde zal er van 1 september tot 23
november 2014 een ‘Leadership Formation Program’ plaatsvinden in de Filippijnen. Deelnemers zijn:
Provincie Indonesië:
a. Zr Francis Romala Sri Winarti
b. Zr Roosidetta Ni Nyoman Rusmiati
c. Zr Marisa Nur Trisna
d. Zr Hania Manahen
RegioTanzania:
a. Zr Christina Mapunda
b. Zr Lucresia Dismas Njau
Regio Filippijnen:
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a. Zr Amelita Intervencion
b. Zr Restie Ucab
Regio Oost Indonesië:
a. Zr Gabriella Benga Rianghepat
b. Zr Mary Grace
Moge de ervaringen die zij hierbij zullen opdoen hun horizon
verbreden en hun van pas komen wanneer zij straks naar het
eigen gebied terugkeren en hun leven aldaar weer in dienst
stellen van de congregatie.
Hartelijke groet
namens het Generaal Bestuur,

Zr Rosaria Nur Hardiningsih
Generale Overste
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