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Geloven in toekomst.

Goddelijk Kind
Onderweg geboren aan de rand van de stad, in een noodonderbrenging, omdat alles
al overvol is. Vlucht voor de wrede despoot, die niet stopt bij het doden van kinderen
van het eigen volk. Ouders, die vaak niet weten, waarvandaan ze het nodige eten

 krijgen. Goddelijk kind!

Hoe actueel het goddelijk lot van deze Jezus van
Nazareth is, zien we elke dag in het nieuws. God
wordt een van ons – geen vrome romantiek,
maar harde werkelijkheid. Een werkelijkheid die
ons, goed verzorgd als we zijn in onze warme 
huizen, oproept om open te zijn voor goddelijke
lotgevallen. 

Kerstmis 2015 – overal worden in onze omgeving,
dichtbij en verder weg, kinderen van God geboren,

existentieel bedreigd vanaf de eerste dag van hun leven. Door zijn menswording werd
God solidair tot het uiterste. Dat is de belangrijkste reden om kerstmis te vieren!

We wensen u en allen die voor u belangrijk zijn, van harte een gezegend kerstfeest
en een genadenrijk jaar 2016.

Uw dominicanessen van Bethanië

De deur staat open!
Op 8 december, 50 jaar na de sluiting
van het Tweede Vaticaans Concilie,
opende Paus Franciscus het „Heilige
Jaar van de Barmhartigheid”. Daar-
mee zet de Heilige Vader bewust de
weg voort, die het Concilie had inge-
slagen: open naar de wereld toe. 
Het heeft symbolische waarde, dat
daartoe een deur wordt geopend,
namelijk de Heilige Poort in de 
St. Pieter in Rome: het is onze taak
om er voor te zorgen, dat we open
 blijven voor de wereld, zoals God
open is voor alle mensen!

In het centrum van het Heilige Jaar
staat Gods barmhartigheid, die alle
mensen mogen ervaren, net zoals
de „verloren zoon” uit het Evangelie
van Lucas de barmhartigheid van de
vader mocht ervaren. God is niet
haatdragend, maar reikt iedereen de
hand voor een nieuw begin. We
moeten het alleen willen!

Lataste-Kapel wordt „Poort van de
Barmhartigheid“
Voor het eerst zal er tijdens het „Heilige Jaar van de
Barmhartigheid“ in elk Bisdom een „Poort van
Barmhartigheid” zijn. Wie drie keer door zo’n poort
gaat, ontvangt een volledige aflaat, volgens het
katholieke geloof de kwijtschelding van alle 
tijdelijke zondenstraffen. Voor ons een vreemd
idee! De officiële website van het Heilig Jaar
(www.iubilaeummisericordiae.va) legt dit als volgt
uit: „De jubileums-aflaat moet door de gelovigen
worden beschouwd als een bijzondere gelegenheid
tot omkeer. Daarbij helpt ook de „Poort van Barmhartigheid”, die als uiterlijk teken en
als bijzondere uitnodiging grote waardering verdient.”

Groot was onze verrassing en vreugde, toen bekend werd, dat de Aartsbisschop van
Besançon de kapel van de zalige Pater Lataste tot zo’n „Poort van Barmhartigheid” heeft
uitgeroepen. De zusters in Mont stellen zich in op talrijke pelgrimsgroepen, die in dat
jaar de kapel zullen bezoeken. En wie weet, misschien voert ook uw weg naar uw
 vakantieoord eens via Mont …
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De „Heilige Poort“ in de St. Pieter met 
deafbeelding van het verhaal van Jezus is 
gedurende het hele jaar geopend.

De „Poort van Barmhartigheid“ is geopend.

Loop niet voorbij, het heil is geboren!
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Afscheid 
Het was een emotionele Eucharistie-
viering op 8 november in het kinder-
dorp in Bensberg. In een volle kerk
vierde pater Tihomir voor de laatste
keer met de kinderdorpgemeen-
schap de zondagsmis. Op 13 novem-
ber keerde hij definitief naar zijn
geboorteland Kroatië terug, waar hij
in het convent der dominicanen in
Rijeka taken in zielzorg en convent
overneemt.

42 jaar lang leefde hij samen met 
de zusters en de kinderdorpgemeen-
schap, vierde vreugdevolle en treu-
rige gebeurtenissen, doopte tal-
rijke kinderen en ook volwassenen,
bereidde voor op de Eerste Commu-
nie, sloot huwelijken van mensen,
die in het kinderdorp opgegroeid
waren en was met de zusters zeer
verbonden. 

Aan het begin van de zeventiger
jaren had hij om politieke redenen
zijn geboorteland verlaten en was
naar Duitsland gevlucht. Een moeilij-
ke tijd, toen, en in Bensberg vond hij
een nieuw thuis.

Nu keert hij terug om in zijn 
geboorteland te werken en zijn
levensavond door te brengen. Bij 
het afscheid stroomden er veel
tranen, velen zullen hem missen.

Maar als dominicanessen en domini-
canen blijven we „predikers onder-
weg”, zoals het motto van het jubi-
leumjaar zegt: „ga en verkondig!”
Dat gaat Pater Tihomir nu in zijn
geboorteland en taal voortzetten.
We danken hem en God voor vele
goede jaren in Bethanië.

800 jaar Dominicanen 
Op 7 november vond wereldwijd de ope-
ning plaats van 800 jaar Dominicanen.

In Nederland was de feestelijke opening
in Utrecht georganiseerd door de DLN
(Dominicaanse Lekengemeenschap Neder-
land). ‘s Morgens was er een lezing door
Erik Borgman, lekendominicaan. Hij sprak
over kerk-zijn en haalde paus Franciscus
aan omdat die de gelovigen aanmoedigt
om opnieuw te getuigen. Volgens de Paus

zal dat vast het nodige rumoer geven en
iemand zou zelfs kunnen zeggen: het richt een zooitje aan. Erik vroeg zich af waar we
vandaag de dag dit hoopvolle „zooitje” kunnen vinden. Voor hem mag er wel wat meer
beweging zijn in de kerk. Ook al zou de kerk nog meer in verval raken, God blijft altijd
aanwezig. 

Kerk-zijn zei hij is niet een stip in de verte maar daar waar je woont. Hij wil niet terug
kijken maar vooruit. Prof. Jozef Wissink wilde in zijn lezing wel terugkijken maar om
hiervan te leren. „Want”, zo zei hij: „we moeten leren van onze fouten. Als we daar
niet van leren, dan blijven we dezelfde fouten maken.” 

‘s Middags kwamen er mensen van de DLN aan het woord. Zij vertelden over hoe zij
in hun werk de Dominicaanse traditie uitdragen en hoe zij zich gesteund weten door
de hele gemeenschap. In de pauze hoorden we de Magister vanuit de Santa Sabina
met een boodschap voor alle Dominicaanse mannen en vrouwen, het motto van dit
feestjaar is: Ga, en verkondig!

Maria Rabboni

Men zegt, dat zr. Immaculata, die samen met Moeder Imelda het terrein van het toe-
komstige klooster en kinderdorp in Teteringen bezichtigde, bij binnenkomst spontaan
uitriep: Rabboni! Dat riep Maria Magdalena op Paasmorgen, toen ze de Verrezene her-
kende, en zr. Immaculata voelde zich bij het zien van de mooie natuur, daaraan her-
innerd.

Zo kwam de naam „Maria Rabboni” tot stand – voor het kinderdorp dat de zusters daar
stichtten en dat met een ander bestuur en naam nog steeds bestaat, en voor het 
klooster, waar de zusters meer dan 60 jaar woonden en werkten.

Eind augustus vond dit hoofdstuk van onze geschiedenis een einde: „Maria Rabboni”
heeft een nieuwe eigenaar. De zusters hadden het klooster gedurende het afgelopen
en lopende jaar de een na de ander verlaten en wonen nu in Boxmeer en Haelen. Drie
jaar geleden hadden ze, met het oog op het komende afscheid, dankbaar het 60-jarig
bestaan gevierd. Maar ook voor de zusters geldt: we blijven onderweg …

Nu komt er jong leven in „Maria Rabboni“: een gezin met vier kleine kinderen. We
wensen hen Gods zegen voor dit nieuwe begin! 

60 jaar „Maria Rabboni" werd gevierd met allen die er ooit hebben gewoond.
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20 jaar Riga 
Wie had 20 jaar geleden gedacht, dat er
eens een grote, bonte en dankbare scha-
re mensen bij elkaar zou komen, om de
zusters te danken voor hun inzet en enga-
gement in Riga! Op 15 november keek de
parochie, die zich rond het klooster St.
Jozef gevormd had, met een feestelijke
Eucharistieviering met als hoofdcelebrant
mgr. Edvards Pavlovskis uit het Bisdom
Jelgava, terug en naar voren. Naast de
vier zusters van de gemeenschap waren
ook de „stichtingszusters” zr. Marjolein,
zr. Heidemaria en zr. Magda aanwezig.

Echt ontroerend was het ogenblik waarop Mathilde, waarschijnlijk de oudste van de
aanwezigen en vriendin van het begin af aan, spontaan opstond en zr. Marjolein bloe-
men aanbood. Na de Mis werd er gevierd. Er was zang en voordracht: de studentes
hadden een grappige pantomime ingestudeerd, de kinderen van de zondagsschool 
feliciteerden, de groep „meditatief dansen” trad op, de jongeren, samen met de 
voormalige practicant Matthias zongen een muzikaal portret van de zusters, en heel 
veel woorden van dank werden uitgesproken en met liefde klaargemaakte cadeaus 
overhandigd. Er is zo veel gegroeid in die 20 jaren! Een reden tot grote dankbaarheid
– voor allen, die ertoe hebben bijgedragen, en natuurlijk aan God!

Voor altijd!
Wat begon aan het graf van Pater
Lataste vond onlangs een eerste
hoogtepunt. De vier leden die het
eerst ingetreden waren in de domi-
nicaanse lekengemeenschap van
Bethanië beloofden om zich hun
leven lang in te zetten voor de Blijde
Boodschap van Gods barmhartigheid
als lid van hun groep „Noelle”. Het
was niet toevallig, dat dit feest –
samen met veel vrienden, familie -
leden en zusters van Bethanië –
gevierd werd op 5 september, de
feestdag van de zalige Pater Lataste,
de Stichter van Bethanië! En het is
ook geen toeval dat de groep haar
naam draagt. Voor Bethanië is zuster
„Noelle” de eerste, die als voorma-
lige gevangene op Kerstmis 1868
haar habijt ontving. In haar kreeg
het ideaal van Pater Lataste letterlijk
gestalte. Waar iemand ook vandaan
komt, wat hij ook ooit heeft meege-
maakt – er zijn altijd nieuwe kansen
en mogelijkheden voor een nieuw
begin.
Dat willen ook de leden van de
groep „Noelle” met hun leven laten
zien. Ook zij hebben heel verschil-
lende ervaringen en achtergronden.
Ze leven niet in gemeenschap, maar
op de plek waar ze altijd geleefd
hebben, alleenstaand of getrouwd,
met een verschillend beroep en ze
willen elkaar kracht geven voor hun
geloof en samen vanuit het ideaal
van Pater Lataste hun leven inhoud
geven.

De groep staat open voor nieuwe
leden – misschien is er dan weer
spoedig een feest als op 5 september.

3

Op de vlucht

Het is voor Bethanië niets nieuws om vluchtelingen op te nemen en hen op hun 
onvrijwillige weg verder te helpen. Veel conventen hebben hier in de loop der jaren
ervaringen gemaakt, veel zusters staan in contact met vluchtelingengezinnen en 
hebben met onconventionele middelen wegen geëffend.

Maar wat er op het ogenblik in Europa gebeurt is ongekend! Deze uitdaging heeft heel
andere dimensies dan vroeger en de verschillende landen in Europa gaan er verschil-
lend mee om. In Nederland is het bijvoorbeeld nauwelijks mogelijk om onderdak aan
te bieden omdat de regering alleen grote gebouwen met minimaal 50 plaatsen
accepteert. In Duitsland daarentegen, wonen intussen gezinnen in enkele conventen,
en ook de kinderdorpen worden steeds sterker geconfronteerd met de vraag, hoe men
onbegeleide minderjarige vluchtelingen het beste ter zijde kan staan. Daarbij helpt ons
ons Dominicaans netwerk dat over de grenzen heen werkt: als er ergens een initia-
tief is, maar het geld ervoor ontbreekt, kan toch dank zij de Dominicaanse familie
geholpen worden. 

In vergelijking kunnen wij slechts weinig mensen helpen. Maar voor degenen, die 
bij ons zijn, kunnen we een verschil maken, hen laten zien dat ze welkom zijn en 
nieuwe levensmogelijkheden krijgen, zoals het Bethanië betaamt – in al het leed en
alle verwondingen van de vlucht nieuwe hoop.

Mathilde geeft spontaan bloemen aan zr. Marjolein.

De vlucht van de Heilige Familie was waarschijnlijk net zo weinig romantisch als het lot van de
vluchtelingen van vandaag.
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Voor veel mensen, die ons huis in Eltville-Erbach
kennen, is het een droom om een keer oudjaar
door te mogen brengen in de torenkamer. Van
daaruit kun je de hele Rheingau zien en als het
mooi weer is wil dat zeggen, dat je kunt genie-
ten van niet één, maar tientallen vuurwerken!

Dit jaar kunnen de vrouwen, die zich voor „Oud-
jaar eens op een ander manier” hebben aange-
meld, hiervan profiteren. Het gaat om een uitno-
diging voor vrouwen tot ca. 40 jaar, die interesse
hebben in kloosterleven en daarom de jaarwis-
seling in een klooster willen doorbrengen. De
zusters van Erbach hebben een mooi programma uitgedacht. De blik over de Rhein-
gau is daarbij op oudjaar toegift, niet het belangrijkste programmapunt! Het gaat er
juist om, om op het spoor te komen van het eigen verlangen en eens stil te staan in
de drukte van alledag, die de meesten van ons ervaren. 

Met dit aanbod wordt een serie van verschillende activiteiten in de conventen in Duits-
land geopend, waartoe vrouwen, die ons leven nader willen leren kennen, in 2016
worden uitgenodigd. Meer informatie op de website: www.bethanien-op.org!

God explosief

Het stokje
doorgeven
In 1991 werd vanuit religieuze congre-
gaties de S(tichting) R(eligieuzen)
T(egen) V(rouwenhandel) opgericht
om bewustwording te vergroten van
de mensonterende handel in mensen,
vooral vrouwen. Een kwart eeuw later
kunnen we vaststellen, dat dit doel is
bereikt: internationaal en plaatselijk
krijgt tegenwoordig mensenhandel 
de nodige aandacht. Daarom is het nu
het goede moment om de opgedane
expertise aan anderen die in dit veld
werken, door te geven.

Met deze positieve conclusie hebben
we op 28 oktober 2015 het jubileum
van de SRTV feestelijk gevierd en die
gelegenheid aangegrepen om iede-
reen heel hartelijk te bedanken voor
het getoonde interesse en de finan-
ciële en persoonlijke bijdragen. Het
„stokje” werd daarbij „doorgegeven”
aan vertegenwoordigers van ver-
schillende actuele initiatieven en aan
de ca. 200 aanwezigen.

De inzet tegen het met voeten treden
van mensenrechten verjongt zich. Dat
geeft hoop voor de toekomst!

Het zaad is uitgekomen
In onze congregatie worden we steeds
opnieuw geconfronteerd met afbouw,
afscheid en loslaten. Veel van wat we 
hebben opgebouwd, moeten we afgeven.

Dan is het heel mooi om te zien, wat er
geworden is van wat door zusters eens
met veel inzet is opgebouwd. Eind 
augustus vierde het Centrum Bethanië in
Genk/België zijn 50-jarig bestaan. Aan
het begin stonden onze zusters, die het
Centrum oprichtten en er ongeveer 20 jaar

werkten. Toen ging het Centrum in andere handen over. Maar dat er aan het begin
onze zusters stonden, leeft nog sterk in het bewustzijn van de huidige verantwoorde-
lijken.

Alle zusters die er ooit gewoond hebben, waren voor dit feest uitgenodigd. ’s Morgens
was er een viering waarin de zusters, samen met de Raad van Toezicht de overleden
zusters uit Genk in gedachtenis riepen. Daarna was er een luid „Hallo”: de eerste 
pupillen waren gekomen om „hun” zusters te ontmoeten en het werd een mooi en
hartelijk weerzien.

De minister van Sociale Zaken van Vlaanderen hield een indrukwekkende toespraak,
waarin hij beklemtoonde, dat de jeugdzorg in Vlaanderen tegenwoordig niet zo zou
zijn als Bethanië er niet was geweest: professionele hulp en begeleiding van kinde-
ren en jongeren met de noodzakelijke warmte en liefde – Bethanië!

De Nationale Rapporteur Mensenhandel bedankt
met een bloemboeket de aftredende voorzitster
van de SRTV, zuster Tarcies Wijngaard – en in haar
allen die zich hebben ingezet.

De „voormalige zusters“ van Genk voor een van de 
huizen.
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