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LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE

pr i jzen ,  zegenen ,  pred iken

Beste vrienden van de Dominicanessen te Sittard

We beginnen ons vierde jaar in Nederland met net zo veel vreugde en 
enthousiasme als in het begin (of misschien wel meer) want we hebben 
jullie ontmoet en leren kennen én we hebben een heel jaar (2017-2018) 
gepland met veel activiteiten, trainingen en catechese voor jongeren! 
Dat maakt ons blij! 

Een overzicht van onze terugkerende
activiteiten vindt u achterop: voor de 
allerkleinsten is er catechese, maar 
ook jongeren en jong volwassenen 
bieden wij ruimte om te praten over 
het geloof en het leven. Verder geven wij op verzoek lezingen over bijvoor-
beeld de sacramenten (de biecht, de eucharistie, het vormsel, het doopsel) 
en ook komen wij regelmatig op basisscholen en middelbare scholen in 
Sittard en omgeving om te vertellen over het katholieke geloof en over het 
Evangelie. Het Bisdom Roermond helpen wij bij de gezins-, tiener- en jon-
gerenweekenden.

In de vorige nieuwsbrief kondigden wij zuster Agnes aan, die zich in januari 
bij ons in Sittard gevoegd heeft. Zij is inmiddels goed gewend en spreekt de 
taal al redelijk. Verderop haar roepingsverhaal. 
Sinds augustus krijgen we ondersteuning van nog een nieuwe zuster uit 
Amerika, zuster Amelia Hueller. Ze is druk doende met de Nederlandse taal 
en wil u graag leren kennen. Zuster Maris Stella heeft een nieuwe opdracht 
gekregen in Amerika, dus we zijn nog steeds met z’n vieren!

We zijn erg dankbaar voor al wat we in Nederland hebben mogen ervaren 
en kijken uit naar de toekomst. God heeft alles goed geregeld – we hoeven 
alleen maar zijn wonderbare wil te volgen! Die gedachte stelt gerust en 
maakt ons gelukkig!
We wensen jullie een mooie herfst toe en hopelijk zien we elkaar gauw!

In Jezus en Maria,

zuster Mary Amata, zuster Theresa Anne, 
zuster Amelia en zuster Agnes

Nieuwsbrief 
oktober 2017

”Hoe meer de kerk leeft naar 
het voorbeeld van Maria, hoe 
moederlijker zij wordt, en hoe 
meer een mens binnen de kerk 
opnieuw geboren kan worden, 
en verzoening kan vinden.”

- Frère Roger Schutz (1915-2005, 
stichter en prior van de oecume-
nische gemeenschap van Taizé

“Hoezeer zou ik de woorden 
willen vinden om aan te moe-
digen tot een vuriger, vreugde-
voller, edelmoediger, gedurfder 
hoofdstuk in de evangelisatie, 
vol van liefde tot het uiterste en 
van aanstekelijk leven! Maar ik 
weet dat geen enkele motivatie 
voldoende zal zijn, als het vuur 
van de Geest niet brandt in de 
harten.” 

- Evangelii Gaudium #261

Dank-avond vrijdag 24 november

Omdat u ons alweer meer dan drie jaar op allerlei manieren helpt om 
hier in Nederland te wonen en de mensen te dienen, houden we voor u 
uit dankbaarheid op vrijdag 24 november een dank-avond.

In Amerika vieren we de dag ervoor, de vierde donderdag van november, 
Thanksgiving Day. We danken God dan voor de goede oogst, maar ook voor 
alle goede dingen in ons leven. Het is voor veel Amerikanen een vrije dag.

Programma:
19.30 uur Heilige Mis in de Heilig Hartkerk in Overhoven
20.30 uur Gezellig samenzijn met hapjes en drankjes in de parochiezaal 
tussen kerk en klooster en presentatie over ons werk in Nederland
21.30 uur Afsluiting van de avond

U bent van harte welkom, evenals uw familie en vrienden. Als u besluit te 
komen, gelieve aan te melden via: nederland@op-tn.org



 

Agenda
Iedere woensdag 13.30 - 15.30 uur

Catechese van de goede herder

voor kinderen van 3-6 jaar

Klooster Geldsersestraat

Tweewekelijks op zondagavond

v.a. 24 september | 19.00 - 20.30 uur

Youth Group Sittard

voor jongeren van 12-17 jaar

Klooster Geldersestraat

Zondag 17.00 uur

24 sep | 29 okt | 19 nov | 17 dec | 

28 jan | 25 feb | 18 mrt | 15 apr | 6 mei

Mis & Maaltijd

voor jongeren en jonge gezinnen

Klooster Geldersestraat en kapel Heilig 

Hartkerk Overhoven-Sittard

Vrijdagavond

27 okt | 17 nov | 19 jan | 

23 mrt | 25 mei

Christelijk café 

voor studenten en jongeren 18-35 jaar

Klooster Geldersestraat / Oos Kaar

Lord’s Day Dinner: wekelijks op 

zaterdagavond vanaf 17.00 uur, H. Mis, 

diner en gezellig samenzijn. 

Locatie: Basiliek Sterre der Zee

Als u vragen heeft over de groepen of 

activiteiten of wilt delen in ons werk in 

Nederland, laat het ons even weten! 

Meer informatie vindt u onder andere 

op de Facebook-pagina van de zusters.

Het verhaal van... zuster Agnes
“Een roeping is de missie van God die Hij in ieders hart plaatst. Door te luis-
teren naar en gehoor te geven aan die roeping, kan iemand al zijn creativiteit 
en energie gebruiken een cadeau van zijn leven te maken.
Toen ik veertien was, bleef ik met een vraag zitten: “Zou God mij roepen het 
religieuze leven in te gaan?” Ik begreep de vraag niet helemaal en dat maakte 
me onzeker. Ik vroeg mijn zusje wat zij ervan dacht en ze gaf me het beste 

advies: “God zou je niet vragen om iets te doen wat 
jou uiteindelijk geen blijdschap geeft.” Haar woorden 
maakten mij rustig. 
Toen ik ouder werd, werd Jezus meer en meer een 
deel van mijn leven. Ik leerde Hem beter kennen door 
mijn omgeving, mijn ouders, mijn broers en zussen, 
de mensen in mijn parochie, allemaal mensen die ook 
van Jezus houden. Ik hoorde Hem spreken als ik de 
Bijbel las, en ik heb Hem ontvangen in de Eucharistie. 
Tijdens een retrâite op de middelbare school, hoorde 
ik Jezus in mijn hart. Hij nodigde mij uit om helemaal 
van Hem te zijn. Ik voelde een enorme blijdschap en 
verlangend zei ik ‘ja’. In vertrouwen, deelde ik dit 
verlangen met mijn ouders, en mijn relatie met

Jezus groeide met de dag door dagelijks de mis bij te wonen. Natuurlijk bleef 
ik ook andere dingen doen die ik leuk vond, zoals bij mijn vrienden zijn, het 
bespelen van de cello en hardlopen op de atletiekbaan. Aan de universiteit 
besefte ik dat het tijd voor mij werd om te ontdekken waarom Jezus mij riep 
om helemaal van Hem te zijn en ben ik begonnen met het bezoeken van 
verschillende kloosters. Ik bezocht ook de Dominicaanse Zusters van 
St. Cecilia. Het leven van de zusters deed me denken aan de apostelen, de 
vrienden van Jezus. Ze woonden bij Jezus en werden ook uitgezonden om 
hun ervaringen met Jezus te vertellen aan anderen. Ik wist dat ik als een 
Dominicaanse zuster van St. Cecilia vrede en verbondenheid met Jezus zou 
vinden en enorme blijdschap zou voelen anderen hierover te vertellen.”

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, wethouder gemeente Sittard-Geleen | 
M.J.F. van Helvert, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Studentenpastoraat gestart

In augustus 2016 zijn we betrokken bij en helpen we mee met de opbouw van 
een studentenpastoraat in Maastricht. 
Eén keer in de week, op zaterdagavond om 17.00 uur vindt een Engelstalige 
Mis in de Sterre der Zee Basiliek plaats en aansluitend wordt er een maaltijd 
voor studenten gehouden. Dan komen ruim vijfentwintig studenten samen om 
te eten, hun geloofsleven te delen en een gezellige tijd te hebben. 
Op donderdagavonden, na een Engelstalige Mis in de Sint Servaas Basiliek, 
is er 'Frassati Night' met verdieping in het geloof, nog meer gezelligheid en 
een kans om samen te bidden en anderen te dienen. Verder is er Aanbidding 
iedere eerste vrijdag van de maand, in de Sterre der Zee Basiliek. En jaarlijks 
organiseren wij een Rome-reis tijdens de Carnavalsdagen.

Eén van de studenten, Julia, zei: “Het studentenpastoraat heeft het gat 
opgevuld dat ik in mijn eerste studiejaar altijd heb ervaren. Het biedt mij 
de kans mijn geloof te verdiepen, na de bijzondere ervaring van de Wereld-
jongerendagen. Daarnaast vormt het studentenpastoraat een platform om 
andere gelovigen te ontmoeten. Dat dit nu in mijn leven is, is echt heel fijn.”


