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

Beste Vrienden,

De Katholieke Kerk in Nederland is niet aan het sterven, 
maar misschien wel aan het slapen. De tijd van lente en 
Pasen is zeker DE tijd om wakker te worden met fris 
enthousiasme en nieuwe energie voor ons geloof.  

Vorig jaar zei een jonge man tegen ons dat er nog maar 
zo weinig mensen naar de kerk komen en hij vroeg hoe 
wij erover dachten. Ik zei tegen hem: “Je hebt gelijk, 
maar dat komt omdat jij niet aanwezig bent! Kom 
maar mee en dan zal de kerk vol zijn!”  
Als iedereen van ‘binnen’ de kerk (en ook de Katholiek 
van ‘buiten’ de kerk) zich meer bewust wordt van haar 
of zijn eigen geloof in God en van Zijn oneindige liefde 
voor ons, dan wordt de kerk wakker en klaar om mensen aan te trekken. 

De beste getuigenis is ons leven, onze vreugde in de Heer Jezus, en onze liefde voor 
onze naaste. Wees niet bang om uw geloof te leven en ben ‘altijd bereid tot verant-
woording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.’ (1 Petrus 3:15)

Graag geven wij aan u, als weldoener, en aan iedereen die interesse heeft in ons werk 
in Nederland tot nog toe, inzicht in onze activiteiten. We hebben uw steun zeker no-
dig om hier in Nederland te blijven, dus we zijn u zeer dankbaar voor uw financiële 
en geestelijke hulp!

Wat doen we nu binnen ons klooster/parochie: 

* Bethanië: een groep van 10-12 meiden in de leeftijd van 12 tot 17 jaar komt elke 
zondagavond bijeen voor een gezellig samenzijn en gebed.
* Catechese-groepen: de Weg (groep 7-8) en Credo (middelbare schooljeugd) zijn twee 
groepen waarin 9-11 kinderen elke vrijdagmiddag bijeen komen voor verdieping van hun geloof 
(en ook voor de gezelligheid). Ook is er nog een catechese-groep voor kinderen van groep 3-4.
* Catechese van de Goede Herder: elke woensdag komen drie- en vierjarige kinderen 
samen om Jezus, de Goede Herder te leren kennen.
* ZaterdagMiddagClub: wekelijks geven twee zusters catechese aan tieners en kleuters.
* Vrouwen verdiepingsgroepen: vrouwen tussen de 18 en 30 jaar komen iedere eerste 
vrijdag van de maand samen om over de Bijbel te spreken en hun eigen waardigheid 
dieper te ontdekken. Vrouwen vanaf 30 jaar komen tweewekelijks bijeen om over de Bijbel 
en ons eigen geloof te leren en samen te bidden voor elkaar.
* Aanbidding van het Allerheiligste: iedere donderdagavond in de Sint Petruskerk in 
Sittard is er aanbidding van het Allerheiligste Sacrament van de Eucharistie. De zusters 
zingen liederen en er is tijd om in stilte met de Heer Jezus te praten. Daarna is er gezellig 
samenzijn op de Pastorie met de zusters.
* Familiemis: op zaterdagavond vanaf 18.00 uur is er in de Sint Petruskerk in Sittard 
een voor iedereen (jong en oud!) toegankelijke familiemis. We nodigen gezinnen uit om te 
komen, de lezingen te doen, de gaven naar het Altaar toe te brengen, en in de toekomst 
gaan we beginnen met een jeugdkoor. Laat ons even weten als u (iemand kent die) de 
talenten heeft om muziek te spelen of mee te zingen.

Buiten ons klooster/parochie zijn er:
* Lessen op scholen: op regelmatige basis geven wij les op verschillende locaties in 
onder andere Sittard en Susteren, zoals lessen ter voorbereiding op de sacramenten, 
toneellessen en Engelse lessen (en bijlessen).
* Lezingen: alle drie geven wij lezingen en houden wij presentaties over de Bijbel, 
Christelijk leven en op theologisch vlak, op verschillende locaties in Limburg.
* Weekenden: voor het Bisdom Roermond doen wij mee tijdens het Gezinsweekend, 
Huwelijkzondag, Winter Weekend, Ladies Only Weekend, diverse verdiepingsweekenden, 
Life Teen International Conference enzovoorts.

Als u vragen heeft over de groepen of activiteiten of wilt delen in ons werk in Nederland, 
alstublieft laat het ons even weten! 
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Ook Christus heeft eens en voor-
goed geleden voor de zonden, de 
rechtvaardige voor de onrecht-
vaardigen, om u tot God te 
brengen. Hij is gedood naar het 
lichaam, maar tot leven gewekt 
door de Geest. 
- 1 Petrus 3:18

“God spreidt aan het kruis 
zijn armen uit om de uiterste 
uiteinden van het universum te 
omarmen.” 
- H. Cyrillus van Jeruzalem 
(kerkvader, ca. 313-386/387)



 

Uitgelicht

Boven: Zuster Theresa Anne geeft 
Catechese van de Goede Herder

Onder: Tienermeiden ontmoeten 
elkaar op zondagavond.

In de afgelopen nieuwsbrieven las u - in het kader van het jaar van het religieuze leven 
- de verhalen van zuster Mary Amata en zuster Theresa Anne. In deze brief het laatste 
roepingsverhaal: zuster Maris Stella

Toen ik zestien jaar oud was, wist ik niet goed wat ik wilde met 
mijn leven, maar een ding wist ik zeker: dat ik gelukkig wilde 
worden. Ik zocht naar meer dan het beeld  dat werd geschetst door 
tijdschriften, Hollywood en internet. Maar hoe dan ook, ik kwam 
niet één keer op het idee een religieuze zuster te worden om daar-
mee het geluk te vinden waarnaar ik zocht. Heel eerlijk gezegd 
wist ik niet eens dat jonge vrouwen nog steeds geroepen werden 
door God om zusters te worden. Natuurlijk had ik ze in films ge-
zien, maar een roeping was voor mij iets van het verleden....
totdat een leerkracht bij mijn middelbare school mij de vraag 

stelde: “Heb je er ooit over nagedacht om zuster te worden?” 
Even was ik verbaasd, maar er bewoog toch ook iets in mijn hart en ik antwoordde 
dat ik er zeker voor open zou staan. Daarop gaf hij mij een folder van de Domini-
canessen van Sint Cecilia in Nashville, Tennessee (VS), met foto’s van jonge, blije 
vrouwen die hun hele leven aan God gaven. Toen wist ik dat ik wel open moest staan 
voor de mogelijkheid van een roeping als zuster.

Het volgende jaar, toen ik studeerde aan de universiteit, bad ik tot God dat Hij 
mij zou helpen mijn roeping te ontdekken. In diezelfde tijd ontmoette ik ook een 
jongeman, en hoe meer tijd ik met hem doorbracht, hoe meer ik probeerde mijzelf 
ervan te overtuigen dat het huwelijk voor mij was weggelegd. Toch besloot ik de 
Dominicanessen van Sint Cecilia te bezoeken, en zo te onderzoeken of een religieuze 
roeping ook een optie zou zijn.

Toen ik arriveerde in Nashville werd ik verrast door hetgeen mij overkwam: ik 
voelde mij meteen thuis. Het gelukzalige gevoel dat over mij heenkwam iedere dag 
die ik doorbracht bij de zusters was onmogelijk te negeren. Met een van de zusters 
deelde ik mijn dilemma: “Voordat ik hier kwam, wist ik zeker dat ik wilde trouwen, 
maar nu...”. Ze hoorde mijn verhaal en zei zacht tegen mij: “Ik zie in jou wat nodig 
is om een goede religieuze zuster te worden. Ik hoor de ziel en zie jouw liefde voor 
Christus.” Ze zag mijn vragende ogen en vroeg: “Waarom zou je niet de komende 
paar dagen in gebed luisteren naar God. Hij kent Zijn plan met jou en Zijn plannen 
zullen je gelukkig maken.”

In de stilte van de kapel wist ik het antwoord al. Natuurlijk was het niet eenvoudig 
daarmee naar buiten te treden, niet in de laatste plaats omdat ik het moest uitleggen 
aan de jongeman die mij opwachtte. Het was een moeilijke stap om te nemen, maar 
ik wist wel dat als God mij riep om bij Hem te zijn, dat het tijd was daar royaal 
gehoor aan te geven.

In 2004 trad ik het klooster in en vond daar waarnaar ik zocht. En tijdens mijn 
zoektocht naar het ‘hogere’ vond ik ook de Enige, Hij die het hart geeft waarnaar het 
verlangt. En nu word ik er gelukkig van te dienen in Nederland, waar ik kan delen 
in de boodschap dat God de bron is van ons geluk!

Het verhaal van...

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. De zusters verrichten al hun werkzaamheden pro Deo, dus onbetaald. Zij krijgen evenmin subsidie van de overheid. Daarom 
vragen we uw hulp. 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.dominicansisterssittard.wordpress.com
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 | N.M.J.G. Lebens, oud-gedeputeerde provincie Limburg 
en thans wethouder gemeente Sittard-Geleen | Dhr. H. Vanderbroeck, oud-vorst Stadscarnavalsvereniging De Marotte


