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Blikwisseling

De nieuwe novice in Bergisch
Gladbach
Na een nadere kennismaking met onze communiteit in de maanden van het postulaat en de vraag om toelating tot het noviciaat, kon zr. Josefine Mirjam op Pinkstermaandag beginnen met deze tweede fase van de vorming als religieuze in onze
gemeenschap. In de kring van de zusters
ontving ze het dominicaans habijt als teken
van toewijding aan God en het behoren
tot de Orde van de Predikers. Tijdens de
daaropvolgende Eucharistieviering van
Pinksteren kreeg ze haar kloosternaam, wat
het begin van haar noviciaat als een nieuwe fase in haar leven markeert. De komende twee jaar zal zij intensief kennismaken
met het religieuze leven en in de spiritualiteit van Bethanië onderwezen worden.
Theologisch, spiritueel en praktisch onderwijs zal zowel individueel als intercongreZuster Katharina (rechts) nam als algemene
gationeel met novicen uit andere gemeenoverste zuster Josefine Mirjam (midden) in
schappen
plaatsvinden. Voor de novice
het noviciaat op. Zr. Hellena (links) zal haar de
gaat
het
er
ook om, om zichzelf en op deze
komende twee jaar vergezellen als novicemanier ook God beter te leren kennen en
meesteres.
haar eigen en unieke relatie met Hem te
verdiepen om zich aan het einde van het noviciaat door een belofte aan Hem te
binden, omdat dat haar eigen roeping is om te leven en te werken als Dominicanes
van Bethanië.
Zr. Katharina, Algemene overste

We hebben veel gemeenschappelijk
Dat mochten we opnieuw ervaren toen
wij op 28 april, als zusters „van Venlo“
met de zusters „van Mont“ bij elkaar
kwamen om de 150ste verjaardag van
het overlijden van pater Lataste te herdenken. Dat de „familie Bethanië“ al
lang groter is dan de twee congregaties
was al duidelijk tijdens de Vespers aan
de vooravond: de organisatie had een
groep uit Nancy in de hand, die in de Bij vertrek bedankten de zusters van Montferrand
geest van Pater Lataste samenkomt zuster Katharina met een verrassing.
en die iedereen uitnodigde om in een
uur van lofprijs Pater Lataste en Bethanië te danken. Een feestelijke Eucharistieviering, ontmoeting, verwijlen bij het graf, maaltijd houden en de mooie tweede
Vespers waren verdere onderdelen van de viering.
Zr. S.

Nieuwe Meester van
de Orde gekozen
Om de negen jaar kiezen de broeders dominicanen nieuwe Meester.
Nu was het weer zover: van 7 juli tot
4 augustus kwam het Algemeen
Kapittel bij elkaar, deze keer in Biên
Hoà, Vietnam. Het mandaat van
Bruno Cadoré eindigde met het
begin van het Kapittel. Gerard
Timoner uit de Filippijnen werd op

FR. GERARD FRANCISCO TIMONER III, OP.

13 juli gekozen tot opvolger van
de Fransman en 87ste opvolger
van de H. Dominicus. Gerard is de
eerste Aziaat die de Orde van de
dominicanen leidt.
De 51-jarige heeft onder andere in
Nijmegen gestudeerd, werd in 1995
tot priester gewijd en was vicekanselier van de universiteit van Santo
Tomás in Manilla en provinciaal van
de Orde in de Filippijnen. Hij is lid
van de Internationale Theologische
Commissie van het Vaticaan en was
als laatste actief in het bestuur van
de Orde als Socius van de ordensmeester voor Azië en de Stille Oceaan.
Wij wensen Gerard God's rijke zegen
toe voor zijn nieuwe taak!
Zr. B.

Zalige
Jean Joseph,
bid voor ons
Als het gaat om de verering van
mensen en plaatsen, is de Kerk verrassend sober en objectief: eerst
moet er veel bewezen worden. Voor
de zaligen die heilig verklaard moeten worden volgens het verlangen
van „het volk“, eist de Kerk niets
minder dan een wonder dat zich
uitdrukkelijk heeft voorgedaan na
de zaligverklaring. En dat is nog niet
alles: er moet ook worden aangetoond dat de Zalige niet alleen
lokaal, maar wereldwijd bekend is
en mensen aantrekt.

Lataste – helper in interne en
externe gevangenissen
Sinds 2012, het jaar van de zaligverklaring van pater Lataste, hebben wij ons bijzonder ingezet om hem bekend te maken
als de apostel van de gevangenissen. We
willen het vooral hebben over de innerlijke gevangenissen. Lataste vertelde de
vrouwen in Cadillac dat ze de gevangenis
in een klooster konden veranderen door
eenvoudigweg van binnen anders te zijn.
Een van de sterkste innerlijke gevangenissen is naar onze mening verslaving.

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Letse gevangenisaalmoezeniers geeft zuster Hannah in onze
kapel een impuls over pater Lataste, de apostel
van de gevangenissen.

Dit jaar is het daarom voor ons reeds het
zevende jaar dat we in Aglona, op het
feest van de Opname van Maria in de
Hemel, op voorspraak van pater Lataste gebedssponsorschappen aanbieden. Een jaar
lang bidden we dagelijks samen met de persoon die ons het verzoek toevertrouwt
en vragen we via de voorspraak van pater Lataste om de bevrijding uit deze gevangenis en om kracht op deze weg.
Bovendien begeleidt pater Lataste ons bij alle ontmoetingen en opleidingen van
katholieke gevangenispastores met zijn gedachten en de diepe overtuiging dat
de grootste zondaars de grootste heiligen kunnen worden. Dit jaar vieren we zijn
herdenkingsdag, 5 september, voor het eerst als een feest samen met de Letse gevangenispredikanten en we hopen dat dit een traditie zal worden.
Zr. Hannah, Riga

Ruimtes voor ontmoeting, vernieuwing
en hoop

Een nieuwe icoon toont de zalige Jean Joseph
Lataste met de vrouwen in de gevangenis
van Cadillac en de eerste zusters en de twee
beschermheiligen van Bethanië, de heilige
Jozef en de heilige Maria Magdalena.

Natuurlijk hopen wij Dominicanessen
van Bethanië, samen met vele anderen, dat ook onze stichter, pater Jean
Joseph Lataste, ooit heilig verklaard
zal worden. Eind mei kan pater JeanMarie Guelluette OP, belast met deze
procedure voor de Orde, de dossiers
van een onverklaarbare genezing in
het diocees van Besançon naar Rome
brengen. Het is nu noodzakelijk om
Rome ervan te overtuigen dat de
verering van de Zalige, aan wie deze
genezing wordt toegeschreven, op
veel plaatsen in de wereld is toegenomen.
Zr. S.
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Onder dit motto kwamen 109 Algemene Oversten van over de hele wereld in mei 2019
in Rome bijeen voor de 9e Algemene Vergadering van de DSI (Dominican Sisters International). Zuster Margaret Mayce, jarenlang vertegenwoordigster van de dominicanessen voor gerechtigheid en vrede bij de VN in New York, werd gekozen tot nieuwe
internationale coördinator van de DSI.
Vooral de situatie in Venezuela, de Democratische Republiek Congo en Nigeria stond
in de schijnwerpers. De moed en het doorzettingsvermogen om in zulke moeilijke situaties te blijven, werd met grote dankbaarheid voor de trouw en als teken van hoop
gewaardeerd. Naast de reeds vruchtbare wederzijdse steun, groeien er initiatieven
over de verschillende continenten heen –
zoals het „Dominicaans Charisma-initiatief“, dat online cursussen en bronnen
over dominicaanse spiritualiteit gaat aanbieden.

Aan het begin van de DSI-bijeenkomst brachten
de zusters van de verschillende landen hun
vlaggen naar voren.

Zuster Pilar del Barrio uit Spanje werd de
nieuwe coördinator voor Europa. Een
historische beslissing is dat de zusters die
in Jerusalem en Irak wonen, tot de Europese zone zullen worden geteld en aan
haar evenementen zullen deelnemen.
De historische banden zijn hier sterker
dan die met de regio Azië-Pacific.

Het is een grote vreugde en zeker een
uitdaging voor zuster Pilar om ons te helpen bij het elkaar leren kennen, samen te
groeien en te werken. We verheugen ons op de samenwerking!
Zr. Hannah, Riga

Ook een blikwisseling
Als dominicanes wordt mij vaak gevraagd wat ik vind van campagnes die meer
deelname voor vrouwen aan de besluitvorming in de kerk en priesterlijke wijdingen eisen. Eerlijk gezegd ben ik deze vraag beu. Ik deel de mening dat er geen
redelijke rechtvaardiging is voor het feit dat een vrouw niet in staat is om even bekwaam en overtuigend als een man in de kerk van dienst te zijn. Maar het zijn meer
de argumenten die ertegen worden aangevoerd dan het feit op zich die mij beledigen en mij – in ieder geval naar binnen toe – van dergelijke discussies doen
afzien. Ik wil helemaal geen priesteres worden. Ook geloof ik niet dat de kerk aan
geloofwaardigheid wint alleen door het feit, dat vrouwen sacramenten kunnen toedienen. Ter voorbereiding van de Eerste Communie sprak ik met de kinderen over
het feit dat Jezus werkelijk in dit brood aanwezig is. Een van de kinderen vroeg me:
„Anders niet?“ Maar natuurlijk: Jezus is „echt aanwezig“, ook buiten de sacramentele tekens om. God is aanwezig en ervaarbaar en schenkt de mensen leven, ook
buiten de erediensten om.

Levensbepalend is telkens weer de overweldigende ervaring dat God mij ziet
en bedoelt en mijn leven wil. Gemeenschap ontstaat waar we deze ervaringen
met elkaar delen, samen bidden en leven. Ik hoef geen priester te zijn om daaraan
mee te werken. Priesters zijn zo gebonden door structurele processen dat ze er
nauwelijks tijd voor hebben. En dit lijkt mij een veel groter probleem dan de
„vrouwenvraag“: dat de Kerk als instituut zo weinig met het heel normale leven
van de mensen en hun dagelijkse ontmoetingen met God in contact is.
De mens geworden God verliest zijn mensen niet wanneer ze op zondag niet meer
naar de Mis komen. Maar de mensen verliezen het geloof in God als Hij niets meer
met hun leven te maken heeft.
Zr. Judith, Erbach
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Als ik rondkijk in het – weliswaar kleine – deel van de kerk waar ik woon, zijn het
niet de structurele vragen die het leven van de mensen bepalen. De ervaring van
een bindende gemeenschap die de individuele persoon ziet en bedoelt en waarin
hij of zij werkelijk een betekenisvolle bijdrage kan leveren, met precies de gaven
en talenten die hij of zij heeft (en hier misschien voor het eerst ontdekt), is levensbepalend.

Of het nu met kinderen of volwassenen is, in
kerkdiensten of individuele ontmoetingen:
zuster Judith is op vele manieren als pastor
actief.

Nieuwe kinderdorpfamilie
Eerst één, dan twee, dan drie, dan vier .... zuster Martha opende
in ons kinderdorp in Bergisch Gladbach-Refrath een nieuwe kinderdorpfamilie en nam binnen acht weken vier kinderen op: drie
jongens en een meisje van twee tot vijf jaar. Binnenkort komt
er nog een peuter bij.
De kleine familie heeft nog steeds geen eigen huis maar woont
in een appartement op de eerste verdieping van het centrale
gebouw. Toch noemt ze zichzelf al „Haus Henrika“, naar moeder
Henrica Dominica, de mede-stichteres van de dominicanessen
van Bethanië.
De trots en vreugde van zr. Martha en de vier kleintjes is hun
bakfiets, waarmee ze gaan winkelen of zelfs op reis gaan. Alle
vier passen ze in de mand aan de voorkant. Ze gaan ook met de
fiets naar de kleuterschool in het bos.
Met zr. Martha zijn nu weer drie dominicanessen in dienst als
leidsters van kinderdorpfamilies in de Bethanië-kinderdorpen.
Aangezien onze kinderdorpen voortdurend groeien, lijkt dit aantal klein, vooral in vergelijking met het begin toen alle
groepen werden geleid door zusters. Maar de kinderdorpen waren altijd slechts één van de vele activiteiten van onze
congregatie. De in steeds afnemend aantal jonge zusters werken op heel verschillende gebieden en we zijn blij dat er nu een
kinderdorpmoeder meer onder hen is.
Zr. B.
Zr. Martha met alle kinderen bij een uitstapje naar de dierentuin in Keulen.
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Vrijwillig religieus jaar
In een steeds complexere wereld
zijn veel mensen op zoek naar
oriëntatie: na school, in hun
„midlife“, na hun werk ... kloosters zijn plaatsen die die bezinning en reflectie kunnen ondersteunen. Daarom is Duitsland
in juli begonnen met wat in
Oostenrijk al lang liep: het vrijwillige religieuze jaar.
Geïnteresseerden kunnen drie
tot twaalf maanden in een
klooster of gemeenschap wonen
en werken. Het concept is uitdrukkelijk niet alleen gericht op mensen die een roeping tot het religieuze leven
willen onderzoeken. Het gaat er veel meer in het algemeen om, nieuwe ervaringen
op te doen en een omgeving te ervaren die volledig gevormd is door geloof in God.
De intensieve tijd in het klooster biedt de mogelijkheid om de eigen levensweg te
heroverwegen en zich te heroriënteren – ongeacht leeftijd of persoonlijke situatie.
De Dominicanessen van Bethanië nemen ook deel. In ons klooster Jean Joseph
Lataste in Schwalmtal-Waldniel/D verwelkomen wij vrouwen die op deze manier
bij ons willen meeleven.
Meer informatie is te vinden op www.ordensjahr.de of op onze homepage:
Zr. B.
www.bethanien-op.org

Ministerieel
bezoek uit Aruba
Precies op de verjaardag van
zr. Lenie kwam de Arubaanse
minister van sociale zaken en
arbeid, Glenbert Croes (zoon van
Betico) op Magdalenahof op bezoek.
Hij wilde eigenlijk graag zr. José
zien, omdat hij haar van kinderhuis
Te Aworo (1966) kende. Helaas is
zr. José overleden, maar het werd
toch een hartelijke ontmoeting met
zr. Lenie, zr. Gemma en zr. Hélène.
Hij sprak de grote waardering en
dank van het Arubaanse volk uit
voor wat alle zusters in de jaren 50
tot en met 90 hebben gepresteerd.
„Ze waren een voorbeeld van
geloof, actieve liefde, dienstbaarheid en meeleven met onze kinderen, onze gezinnen en ons volk“, zei
hij, „Moge hun voorbeeld onze
ouders van nu inspireren om te
komen tot een goede toekomst.“

Terugblik op de Eeuwige Belofte
Op 25 mei hield de Dominicaans-Bethanische lekengemeenschap „Gruppe
Noel“ een dubbele viering in Waldniel.
In het begin is er de verbazing dat de tijd zo snel is verstreken sinds mijn Eerste
Belofte. In deze drie jaren is onze groep goed samen op weg geweest.
Van verbazing is het niet ver tot de vreugde om zusters, vrienden, van wie velen
al vele jaren metgezellen zijn, (terug) te zien. Onder hen zijn de intussen al lang volwassen geworden kinderen van het echtpaar dat mij voor het eerst op het spoor van
Bethanië zette, maar ook Heinz Herpers, die het fijn vond om de Eucharistie met ons
te vieren. Het was ook leuk dat ik mijn Eeuwige Belofte niet alleen hoefde te doen:
onze nieuwe medezuster Bärbel Docter werd samen met mij in de Groep Noel opgenomen als „zijinstromer“ voor het leven .
Dicht bij vreugde ligt de dankbaarheid. Ik ben iedereen dankbaar die – vaak al lang
van tevoren – heeft bijgedragen aan een dergelijke feestelijke dag van de Eeuwige
Belofte: Dank aan de zusters die ons hebben opgeleid en ons met hun gebeden
vergezellen! Dank ook aan allen die de Heilige Mis hebben meegevierd en hebben
deelgenomen aan het feest daarna. Jullie zijn Bethanië en ik ben blij en dankbaar dat
ik er deel van uit mag maken!
Claudia Thivessen

De zusters met een ingelijste foto waarop
de minister 53 jaar geleden op Te Aworo op
de arm van zr. José staat. Hij zelf kreeg een
bidprentje van zr. José.

Hij bezocht ook het graf van zuster
José en nam er steentjes van mee
terug naar Aruba. De zusters verzekerden hem van hun gebed voor
het Arubaanse volk.
Zr. M.
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