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Het leven gaat door in Bethanië
Na een jarenlange intensieve voorbereiding nam zr. Hellena eind juli het ambt van
novicemeesteres over. Tijdens een eenvoudige viering onder het middaggebed droeg
zr. Sara dit belangrijke ambt aan haar over. In een korte toespraak legde ze er de

nadruk op, dat zr. Hellena bij het naar binnen leiden van nieuwe leden in het
 kloosterleven, aangewezen is op de gemeenschap waarin zij woont. Ter gelegenheid
van de invoering in het ambt gaf ze zr. Hellena een klein beeldje van de H. Cecilia, 
de patrones van de kerkmusici. Ze gaf haar daarbij de tip om de toekomstige novicen 
te begeleiden zoals ze een improvisatie op de fluit op het orgel begeleidt: goed
 luisteren, behoedzaam reageren en bij wat ze hoort, de passende akkoorden zoeken.
Begin september komt de eerste postulante naar het nieuw ingerichte noviciaat 
in Bensberg wonen. Laten we hopen, dat er nog veel vrouwen na haar komen en 
zr. Hellena niet werkeloos wordt!

Ze is er!
Ze is er, de nieuwe website in Duits-
land, precies op tijd voor het feest
van Pater Lataste! 

Samen met de Nederlandse en Letse
website, de blog, facebook en de
gedrukte uitgaven: Blikwisseling,
vriendenbrief Letland en (het Duitse)
KiDoBlick proberen we om onze
vrienden deel te laten hebben aan
ons leven. Elke generatie heeft daar-
bij haar eigen voorkeur. Vooral voor
de jongeren zijn dat de digitale
media, zodat zr. Barbara, zr. Delia en
zr. Diana genoeg te doen hebben
om hun sites up to date te houden. 

De blog verheugt zich in een stij-
gend interesse: meer dan 8.000 
clicks in de laatste maanden, ten-
dens stijgend. Mooi om op zoveel
verschillende manieren met men-
sen in contact te komen.

www.bethanien-op.org

www.dominicanessenvanbethanie.nl

www.bethanienop.blogspot.com

www.facebook.com/bethanienop

www.facebook.com/schwesterbarbara.
offermann

Paus Franciscus ter gelegenheid van 26
september: de dag van migranten en
vluchtelingen
„In een tijd waarin zo veel migratie plaatsvindt,
verlaat een groot aantal mensen hun woonplaats
en begint de riskante reis van hoop, met hun
 bagage vol verlangens en angst, op zoek naar
menselijke levensomstandigheden. Niet zelden
hebben deze verhuizingsbewegingen echter ook in
kerkelijke kringen wantrouwen en vijandigheden tot gevolg, nog voordat men de
levensverhalen over vervolging en ellende van de betroffen mensen kent. In dat geval
raken verdenkingen en vooroordelen in conflict met het Bijbelse gebod om de
 hulpbehoevende vreemde met respect en solidariteit op te nemen.

De moed van het geloof, de hoop en de liefde maakt het mogelijk om de afstanden,
die ons scheiden van deze menselijke tragedies te overbruggen. Jezus Christus wacht
altijd om in de migrant, de vluchteling, de verdrevene of thuisloze te worden herkend.”
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5 september gedachtenis van 
de zalige P. Lataste
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Ursuladag in
Delft 
Sinds enkele jaren zijn in Delft de 4
parochie kerken één parochie en wel
de Ursula-parochie. Alle kerken zijn
verschillend en hebben een eigen
karakter en identiteit, wat zoals ove-
ral de nodige problemen geeft. 

Om meer van elkaar te weten te
komen, elkaar te leren kennen is er
4 jaar geleden begonnen met elk
jaar een Ursuladag te houden in
steeds een andere kerk, de andere
drie kerken zijn dan dicht. Iedere
gemeenschap is gevraagd om na de
gezamenlijke viering en de koffie
met wat lekkers, workshops te hou-
den in wat zij doen om zo van elkaar
te leren en elkaar te ontmoeten.

Dit jaar was de
Maria van Jesse 
in de binnenstad
aan de beurt. Het
is de oudste kerk,
en heeft meer dan
honderd schilde-
ringen, allemaal
heiligen. Behalve
boven de biecht-
stoel; daar is een
open ruimte, dit
wordt altijd met

een knipoog verteld. 

Na een mooie Eucharistieviering vol
zang van de verschillende koren,
was er koffie en omdat het al laat
was, met een krentenbol, lekker.
Daarna gingen we naar de rondlei-
ding: eerst het museum, in een oude
biechtstoel, waar kerkelijke kunst
wordt bewaard, zelfs de nota’s van
de diaconie; wie iets had gekregen,
maar zijn zondagsplicht verzuimd
had, werd die een paar weken
 ingehouden. Daarna de rondleiding
door de kerk. In de preekstoel zie je
Franciscus in gesprek met een Imam;
een prachtig beeld, deze twee lei-
ders in gesprek met elkaar en dan
afgebeeld in een katholieke kerk.

Om 13.30 was er een vesperviering
met veel stilte. Het was een geslaag-
de dag waarin vooral de ontmoe-
ting en het elkaar leren kennen
 centraal stond.

De engel in de mammoetboom

In het park van ons kinderdorp in Waldniel staan drie mammoetbomen: ongeveer 145
jaar oud en 45 m. hoog. Hiermee zijn ze op zich al de moeite van het bekijken waard,
maar sinds juni hangt er nog iets extra’s in. In het kader van de actie „Naar de hemel”
vonden in juni in Schwalmtal/Waldniel de „kunstdagen” plaats. „Naar de hemel“ wil
het religieuze leven aan Rijn en Maas ervaarbaar maken. Dat duurt nog tot maart 2016,
en tot de vele programmapunten hoorden drie dagen in Schwalmtal. Meer dan 30
kuns tenaars presenteerden er beeldende kunst, films en concerten. Ook in onze kapel
waren 120 schilderijen van de Oekraïense kunstenares Tanja Kolinko tentoongesteld. 

In de mammoetbomen had Michael Beaerens uit Keulen een aluminium installatie
opgehangen en zei: „Ik wilde geen engel maken, maar waarschijnlijk is het er wel een
geworden.” De meningen hierover verschillen nogal, hoewel er veel verwondering
was, maar dat mag bij kunst natuurlijk ook. In elk geval was het heel spannend toen
twee professionele boombeklimmers de meer dan vier meter lange engel aan 
zijn vleugel ophingen. Ze hadden er bijna zes uren voor nodig om hem in de juiste 
positie vast te maken. Nu trotseert hij er elke storm, tot we hem binnenkort weer af
moeten geven.

Ooit hiervan gehoord?
In het Bisdom Roermond werd er ter 
gelegenheid van het „jaar van het god -
gewijde leven“ een bijzonder initiatief
genomen. Religieuzen uit verschillende
congregaties, abdijen en gemeenschap-
pen hadden het plan opgevat om een
keer de hele Bijbel hardop voor te lezen.
Als plaats werd de basiliek van de „Sterre
der Zee“ in Maastricht uitgekozen: een
centrale plek, waar veel bewoners en

 toeristen graag komen. Er nam ook een groep van zusters, medewerksters en 
vrienden van Bethanië deel. Deze groep las gedeelten uit de Psalmen en uit het Boek
Spreuken voor. De kerk werd doorgaans goed bezocht. 

Deze actie van religieuzen oogstte een onverwacht groot interesse van de media. Zelfs
op het NOS-journaal van 8 uur werd een 2 minuten lange bijdrage aan het gebeuren
in Maastricht gewijd. Op de vraag, wat het doel van de actie was, antwoordde een van
de organisatoren: „Niets! Het gaat er alleen om dat we mensen in contact brengen
met dit centrale boek van het christelijk geloof. Wat daaruit voortkomt, weet alleen
de Heer!“ 

Nu gaat het gebeuren: de engel wordt naar
boven getrokken. Onder de bomen moet een
helm gedragen worden – ook ons Mariabeeld!

Onze mammoetbomen zijn 145 jaar oud en 
45–50 meter hoog. De meer dan 4 meter lange
engel past er goed in.



Dominicaanse spiritualiteit 
internationaal –

Workshop in Badin (Slowakije)

Badin, een klein dorpje in Slowakije was
dit jaar de plek waar bijna 70 jonge en
iets minder jonge dominicanessen bij
elkaar kwamen. Samen hebben we ons
bezig gehouden met verschillende aspec-
ten van de Dominicaanse spiritualiteit. De
sprekers, zr. Hedvig Deak OP en P. Vivian
Boland OP spraken aanvankelijk over de
Evangelische Raden in het algemeen.

Later ging het over vragen m.b.t. het Dominicaans religieus leven vandaag. Uit -
gangspunt was dat minstens 80% van de moeilijkheden in het religieus leven
(tussen)menselijke, niet-spirituele of religieuze oorzaken hebben. 

Behalve het zeer interessante inhoudelijke gedeelte heeft op mij vooral het samen-
zijn met zo veel relatief jonge zusters uit verschillende landen (van Ierland via Neder-
land tot Hongarije) indruk gemaakt. Al op de eerste dag had ik het gevoel, dat de
wereld in mijn hoofd groter werd. Iedereen was open voor de verscheidenheid 
van de individuele zusters met hun (culturele) achtergrond en benieuwd naar de 
diversiteit. Daarbij werd voor mij de vanzelfsprekende saamhorigheid pakkend
voelbaar. Het getijdengebed in niet minder dan tien verschillende talen was daarbij
een bijzondere belevenis! Zr. Martha

Wat doen 
religieuzen? 
Bidden en ...? En waarom
doen ze dat eigenlijk?

Om een mogelijkheid aan te bieden
om op deze vragen antwoorden te vin-
den, heeft een team van religieuzen
uit acht verschillende gemeenschap-
pen jongeren van 14–21 jaar voor vier
dagen uitgenodigd voor „Campo Jezus”.

Daarmee hebben de religieuzen van
Letland in het jaar van het godgewijde
leven voor het eerst een gemeen-
schappelijk project gerealiseerd om te
laten ervaren dat de vriendschap met
Jezus veel uitdagingen en heel veel
vreugde met zich meebrengt. 
Hoewel de datum gelijk viel met enke-
le eindexamens en -feesten, waren 92
jongeren de hele tijd aanwezig en
enkele andere kwamen er voor een of
twee dagen nog bij.
Zonder uw steun zou de deelname
voor velen niet mogelijk geweest zijn;
heel hartelijk dank!!!
Naast het gemeenschappelijk gebed
en gesprekken over de zin van het
leven en de moeilijkheid bij het vinden
van je eigen levensweg, waren er veel
workshops. Van rozenkransen via 
gipsbeelden tot aan iconen maken, op
elk gebied kon men zich aan klooster-
lijke ambachten wagen, wat op groot
enthousiasme stuitte. 
De christelijke rapgroep „Full Spirit
Power” uit Polen zorgde met zijn 
concert voor echt goede stemming, 
en twee plaatselijke dansgroepen 
verrasten ons met hun optredens.
Natuurlijk hoorde ook sport en spel tot
het vermaak, waarbij wij met onze
capaciteiten in volley-, basket- en
voetbal voor verrassing zorgden. Een
samenvattende tekst: „Het was gewel-
dig om te zien, hoe dat allemaal met
gebed samen kan gaan, vroeger was
dat voor mij allemaal zo los van
elkaar.” En wij zelf genoten van het
geschenk van heel leuke ontmoetin-
gen met fantastische jonge mensen
en onder elkaar. Dank je wel!
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Meisjesdag in het klooster!

7 Meisjes van 7 tot 12 jaar hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om eens een
dag bij de zusters te komen wonen en te zien waar en hoe en waarom ze zo leven.
Daar kon veel bij worden uitgeprobeerd: van het mangelen van de was en het koken
tot aan de voorbereiding van een Vespersdienst en het bedienen van de gasten met
„Bethanische cocktails” (creatieve mengsels van alles wat mogelijk is in rood en wit
– soms heel lekker).  

Psalm 84 over het verlangen naar het huis waar God woont begeleidde ons door de
dag. De meisjes ontdekten de afbeeldingen in de woorden en schilderden ze op papier,
kneedden ze met klei en legden een „weg van verlangen” aan. Tenslotte kleedden
ze houten beelden aan en zetten die plaatsvervangend voor henzelf op deze weg. Met
de meest uiteenlopende instrumenten werd hier klank aan toegevoegd. Aan de hand
van een „kloosterrally” veroverden ze snel de leefruimtes van de zusters en stelden
enthousiast vast, hoe veel plaats er nog in de kleinste „cel” is. Als je goed met elkaar
op kunt schieten. 

Reactie op deze dag: „Dat was cool! Doen we het nog een keer? Morgen?“



Zoals u in uitgave 1/2015 kon lezen, nam zr. Marjolein
in maart deel aan het congres over de status van de
vrouw in de VN in New York. Het was de bedoeling, dat
ze over haar ervaringen ging vertellen en dat is 
gebeurd. Het begon in onze eigen communiteit in
Bracciano/Italië, daarna bij de Dominicaanse oversten
in Duitsland, bij de algemene vergadering van de KNR
in Nederland en in verschillende communiteiten in de
laatst genoemde landen. Op het programma staat o.
a. nog onze gemeenschap in Letland, de vergadering
van de USMID (hogere oversten van dominicanessen
in Italië) en de bijeenkomst van jonge dominicanessen
in Duitsland. Haar kennis van de verschillende talen is hierbij van voordeel.

Vooral het gedeelte, waaruit blijkt, dat we in feite allemaal „helers” zijn en meewer-
ken aan slaven- en in het bijzonder kinderarbeid, door het eten van vrijwel alle 
merken chocolade, door het dragen van Nike-sportschoenen en goedkope kleding,
zorgt ervoor, dat veel toehoorders hun koopgedrag opnieuw onder de loep nemen. 
Een kleine stap naar een betere wereld!

Interesse voor New York

Aruba – 
dushi tera
Met het zingen van het Arubaans
volkslied eindigde een bijzondere
middag, waarop een grote groep 
ex-medewerkers en -pupillen van
Imeldahof/Aruba, door de zusters
van Bethanië gebouwd en van 1954
tot 1995 geleid, die momenteel
woonachtig zijn in Nederland, voor
een reünie uitgenodigd waren in
Thorn. Ze kwamen uit heel Neder-
land, van Groningen tot Amsterdam.
Het werd een geweldige ontmoe-
ting van mensen, die elkaar soms 
40 jaar niet meer gezien hadden. 

Er werden foto’s bekeken, herinne-
ringen opgehaald, Arubaanse hapjes
gegeten en heel veel gelachen,
oude relaties opgefrist en nieuwe
aangeknoopt. Wat geweldig om te
ervaren, wat er uit de kindertjes van
toen gegroeid is. Een van hen had
zelfs drie kinderen en een kleinkind
meegebracht om de zusters te laten
zien! Iedereen uitte een enorme
dankbaarheid tegenover de zusters
voor het fundament dat ze indertijd
hebben gelegd. En zeker is: dit doen
we het volgend jaar weer!

Muziek over de grenzen heen

God gaf zr. Wilma talenten en op haar levensweg vond ze de gelegenheid om die
talenten door te geven. In Genk/B en Erbach/D hebben veel kinderen, jongeren en
volwassenen plezier gekregen aan het musiceren. En er werden concerten georgani-
seerd: ouderavonden, adventsconcert, kerstconcert, leerlingenconcert. Maar toen
kwam de dag dat ze naar Boxmeer, naar een groot verzorgingshuis, St. Anna, ver -
huisde. Spoedig bood zich echter ook daar de gelegenheid aan om kinderen, jonge-
ren en volwassenen te ondersteunen bij het leren bespelen van een instrument. En
toen kwam het idee op: waarom zouden we niet ook hier een leerlingenconcert 
houden? Op 11.8. was het dan zo ver. Er kwamen 2 leerlingen uit Erbach en eentje 
uit Genk en bovendien 4 jongeren en een volwassene uit Boxmeer. In een gevarieerd
programma konden allen hun kunnen laten horen. ’s Morgens werd er geoefend, want
de spelers hadden nog nooit samen gespeeld. Het resultaat was verbluffend: het werd
een indrukwekkend concert, voor de toeschouwers, maar niet op de laatste plaats voor
de protagonisten zelf! 
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