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Geloofsgesprek

In januari ontvingen wij een 
televisieploeg van RKK, die 
ons interviewde voor het
‘Geloofsgesprek’. U kunt het 
gesprek bekijken op npo.nl:

http://www.npo.nl/geloofs-
gesprek/25-01-2015/RKK_
1665566

LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE
pr i jzen ,  zegenen ,  pred iken

Beste Vrienden van de zusters Dominicanessen te Sittard,

Nu de dagen lengen en zonniger worden en er nieuw leven 
(tulpen!) verschijnt in onze tuin, danken wij God voor iedereen 
die ons de afgelopen tijd heeft geholpen, bemoedigd en voor ons 
gebeden heeft, terwijl wij ons leven en werk in Nederland aan het 
vormgeven zijn.
Wekelijks volgen wij lessen Nederlands en integratie, en daar-
naast zijn we druk met het geven van catechese in Sittard en 
omstreken en ondersteunen we het Bisdom Roermond bij het 
jeugd- en jongerenwerk. In Sittard geven we catechese aan de 
tieners en kleuters van de ZaterdagMiddagClub en spreken wij 
met verschillende leeftijds-
groepen over het religieuze 
leven. Zo ondersteunen wij bij 
doopgesprekken en huisbezoe-
ken, en zijn we begonnen met 
een geloofsverdiepingsgroep 
voor vrouwen, met plannen ook 
jongeren, jong volwassenen en 
volwassenen te gaan begeleiden 
en zo kansen te bieden te 
groeien in hun geloof. Samen met kapelaan Van der Wegen 
bezochten wij verschillende scholen voor de voorbereiding 
op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. 
Iedere maandagavond houden wij in de kapel naast de kerk van 
Overhoven een biduur voor toename van geloof onder de jeugd en 
jongeren. We zijn dankbaar dat steeds meer (jonge) mensen zich 
aansluiten om te bidden en te zingen. Na afloop is een vriend-
schappelijk samenzijn in ons klooster onder het genot van een 

kopje koffie of thee.
Onze aanwezigheid bij evene-
menten van het Bisdom, zoals 
het gezinsweekend, het Winter-
weekend voor jong volwassenen, 
het Ladies Only weekend voor 
jonge vrouwen en bij de vele 
parochiële activiteiten, heeft 
ons geholpen een onderscheid 
aan te brengen zodat wij 

de juiste plannen kunnen maken voor de jeugd, jonge families en 
jong volwassenen in Sittard. Wij zijn ook heel tevreden te kun-
nen meedoen aan activiteiten in het kader van het Jaar van het 
Religieuze leven, en zo leden van andere congregaties te ontmoe-
ten. Op 14 juni 2015 zullen we meedoen aan ‘Open Klooster Dag’ en 
zo geïnteresseerden een kijkje geven in ons klooster en religieuze 
leven. We hopen van harte u dan te zien!

Foto 1. Zuster Maris Stella geeft catecheseles aan de tieners van de Zaterdag Middag Club
Foto 2. Zuster Theresa Anne bereidt zich voor op de les Catechese van de Goede Herder, 
een methode van religieus onderwijs voor kleine kinderen, iedere zaterdag in de ZMC.
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“Er is geen andere ladder om 
naar de hemel te klimmen, 
dan het kruis.” 

- Heilige Rosa van Lima, OP
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Van harte uitgenodigd

Lof en aanbidding
Iedere maandag 19.30-20.30 uur
Mariakapel in Overhoven Sittard 
Heilig Hart Parochie
Lof en Aanbidding van het 
Allerheiligste Sacrament met de 
zusters Dominicanessen van Sint 
Cecilia. Een Heilig uur met stilte, 
liedjes, lezingen en completen.

Zaterdagmiddagclub
Iedere zaterdag 13.30-16.30 uur
ZMC Leijenbroekerweg 31
zmc-sittard.nl
Kinderen en jongeren ontmoeten wij 
onder meer in de ZaterdagMiddagClub.

Open Klooster Dag
14 juni 2015 14.00 - 16.30 uur
Religieus Huis St. Rosa van Lima 
te Overhoven (naast de kerk)
Bezoekers zijn van harte welkom voor een 
gesprek en voor informatie over ons leven.

Vrouwen geloofsverdiepingsgroep
‘s maandags 14.00 - 15.30 uur
Religieus Huis St. Rosa van Lima 
te Overhoven 
Contact: zuster Mary Amata
nederland@op-tn.org

Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen in Sittard

De Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard wil de zusters financieel ondersteunen in de basiskosten van levens-
onderhoud en andere verblijfskosten, zodat de zusters zich kunnen wijden aan hun opdracht. Hiervoor zijn we aangewezen op donaties en 
giften. Word daarom ook lid van de Vriendenkring van de Dominicanessen te Sittard. Maak uw (vrijwillige) bijdrage over op rekening 
NL38 RABO 0347 4017 67 ten name van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard. 

Nieuwsbrief of meer informatie ontvangen? Mail vriendendominicansisters@gmail.com
of ga naar: www.rk-kerken-sittard.nl/DominicanSisters.htm

Comité van aanbeveling: Mgr. Dr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond | Drs. Th.J.F.M. Bovens, gouverneur van de provincie Limburg 
| Drs. G.J.M. Cox, burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen | Drs. N.M.J.G. Lebens, oud-gedeputeerde provincie Limburg 
en thans wethouder gemeente Sittard-Geleen | Dhr. H. Vanderbroeck, oud-vorst Stadscarnavalsvereniging De Marotte

Gedurende dit jaar, dat gewijd is aan het religieuze leven, is het belangrijk te horen 
waarom vrouwen en mannen kiezen voor een leven toegewijd aan God in dienst van Zijn 
mensen. Daarom zullen wij in de komende nieuwsbrieven onze verhalen vertellen. In deze 
brief leest u het roepingsverhaal van zuster Mary Amata:

“Als ik terugdenk aan hoe ik mij als jong kind gedroeg in de Kerk, 
dan haalde ik jammer genoeg meer kattenkwaad uit dan iets an-
ders… Maar hoe dan ook, ik beschouwde mijzelf als een katholiek 
en daar hoefde niets aan te veranderen. Ik denk dat ik, zoals de 
meeste mensen, alleen met het geloof bezig was tijdens de zondags-
mis. Pas op mijn zeventiende, toen ik het sacrament van het Vorm-
sel had ontvangen, realiseerde ik mij dat het Jezus was die klopte 
op de deur van mijn hart, en mij vroeg Hem beter te leren kennen. 

Het feit dat ik mijn hart voor Hem opende veranderde alles in mijn leven.
Zoals veel tieners wilde ik gelukkig zijn, verliefd worden, mijn leven met iemand 
delen en een gezin krijgen. Ook had ik een sterke wens om de wereld iets na te laten. 
Zodoende deed ik veel vrijwilligerswerk van allerlei soort. Ik werkte in een zieken-
huis, een soepkeuken, een daklozenopvang, een asielzoekerscentrum, gevangenissen 
en ook werkte ik met mishandelde vrouwen en kinderen. Leeftijdsgenoten moedigde 
ik aan om vrijwilligerswerk te doen. Maar wat ik ook deed, het gaf mij niet de 
voldoening waarnaar ik op zoek was.
Het was ook in deze tijd dat ik begon met uitgaan, in de hoop de ‘ware’ te vinden, 
de man met wie ik mijn leven zou willen delen. Maar, ik realiseerde me dat hetgeen 
ik zocht in mijn werk en in mijn relaties veel groter was. In mijn hart voelde ik 
een grenzeloos verlangen naar liefde en ik wilde niets liever dan mezelf helemaal 
geven. Uiteindelijk realiseerde ik mij dat ik me wilde geven aan Jezus.
Pas in mijn tienerjaren groeide mijn geloof in Jezus en het vertrouwen in Hem en 
ik ontdekte Zijn liefde voor mij. Op een dag ging ik op retraite en ontmoette mensen 
van mijn leeftijd die mij vertelden over hún liefde voor Jezus en hoe ze dagelijks 
met Hem spraken in gebed. Het was tijdens deze bezinning dat ik voelde dat Jezus 
er wérkelijk is, dat Hij van mij houdt, warm en barmhartig, en dat Hij aanwezig is 
in de Kerk en in de sacramenten. Het was ook tijdens deze retraite dat ik voor het 
eerst sinds lange tijd weer ging biechten. Ook realiseerde ik mij dat de Eucharistie, 
de Communie, Jezus zelf is. Hij is present in het brood en in de wijn in iedere Mis 
in iedere Katholieke Kerk. Brood en wijn worden Jezus’ lichaam en bloed – Hij gaf 
Zijn leven voor ons aan het kruis, maar in iedere Mis opnieuw geeft hij Zichzelf 
aan ons in de Eucharistie, en wij mogen Hem dagelijks ontvangen!
Tegen de tijd dat ik twintig was had ik Jezus beter leren kennen en leren bidden, en 
het werd mij duidelijk dat Hij mij vroeg zich aan Hem te wijden en Hem te volgen 
door anderen te dienen – door de Liefde van God de Vader te brengen onder de 
mensen. Het was mijn diepste wens ‘vol’ van Hem te zijn, van Zijn oneindige liefde,  
en deze liefde door te geven aan anderen. God zaaide de diepste wensen in ons hart 
omdat Hij ons heeft geschapen. Hij weet precies wat elk van ons gelukkig maakt. 
Voor mij betekent dit religieus zuster te mogen zijn. 
Ik ben blij en dankbaar een leven te leven vol van liefde en dienstbaarheid voor 
God en Zijn Kerk. Nooit eerder voelde ik zoveel vreugde, liefde en tevredenheid.
Zodra ik wist hoeveel Jezus van mij hield, wilde ik dat iedereen om mij heen de 
liefde van Jezus zou leren kennen. Om deze reden heb ik, als religieus zuster, 
gevraagd de naam ‘Amata’ te mogen dragen. Dat betekent ‘geliefd’. Het geeft mij 
de gelegenheid om iedereen te vertellen dat wij allemaal geliefd zijn door God.”

Zuster Maris Stella met een groep jonge 
vrouwen tijdens het Winterweekend van het 
Bisdom Roermond.

Het verhaal van...

“Wie weet heeft van Pasen, 
kan niet vertwijfelen.” 

- Dietrich Bonhoeffer
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