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“Het zal ons goed doen elke morgen in het gebed
te zeggen: Heer, ik dank U omdat Gij van mij
houdt, doe mij van mijn leven houden! Niet van
mijn gebreken, die moeten verbeteren, maar van
het leven, dat een grote gave is: het is de tijd om
lief te hebben en zich te laten beminnen.”
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nederland@op-tn.org
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www.dominicansisterssittard.wordpress.com
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De zusters bij de
Wereldjongerendagen in
Krakau, augustus 2016

Wij wensen u en uw familieleden een gezegende Kerst
en Nieuwjaar toe! Verbonden
in gebed en in de vreugde van
de Heer Jezus,
de zusters Dominicanessen

“Dierbare jongeren, wees niet beschaamd Hem
alles te geven, vooral uw zwakheden, verdriet en
zonden in de biecht: Hij zal u kunnen verrassen
met Zijn vergeving en vrede. Wees niet bang ja
tot Hem te zeggen met heel het elan van uw hart,
Hem een edelmoedig antwoord te geven, Hem te
volgen!”
“We zouden kunnen zeggen dat de WJD vandaag
beginnen en morgen doorgaan, thuis, want daar
wil Jezus u ontmoeten van nu af aan. De Heer
wil niet alleen in deze mooie stad blijven of in uw
dierbare herinneringen, maar Hij verlangt bij u
thuis te komen, Hij verlangt in uw dagelijks leven
te wonen: uw studies en eerste arbeidsjaren, uw
vriendschappen en affecties, uw plannen en dromen. Hoe behaagt het Hem dat ge dit allemaal bij
Hem brengt in uw gebed!”

Catechese van de Goede Herder
Zuster Theresa Anne begeleidt catechisten in de methode Catechese van de Goede
Herder in Leiden. Een half jaar lang ontmoet zij maandelijks 18 volwassenen die de cursus
volgen.						
					Andere dingen waarmee we bezig zijn:
					
lezingen over thema’s zoals de sacramen					
ten (de biecht, de eucharistie, het vorm					
sel, het doopsel); ondersteuning bij het
					godsdienstonderwijs op basisscholen en
					
middelbare scholen in Sittard en omgeving;
					
iedere vrijdag houden de zusters catechese
					
voor kinderen en tieners in drie verschil					lende leeftijdsgroepen; de zusters blijven
					
het Bisdom Roermond helpen bij de
					gezins-, tiener- en jongerenweekenden.

Agenda
Een van de nieuwe initiatieven van
de zusters: Christelijk café (18-35
jaar). Gezellige sfeer met diepgaan in
het geloof. Iedere maand wordt een
lezing gehouden in Café ’t Sjterfhoes
(Kerkplein 12, Sittard). Een kans om
dieper met andere jongeren over het
geloof te praten. Het is vrij succesvol
met een stuk of tien mensen iedere
keer! De volgende data zijn:
19 jan - 16 feb - 16 maa - 20 apr
Andere groepen:
* De meiden van Bethanië (12-17
jaar) wekelijks op zondagavond van
19.30-20.30 uur een gezellig samenzijn
met aandacht voor het geloof.
* Credo (middelbare schoolleeftijd),
De Weg (groep 6-7-8) en Naar Jezus
(groep 3-4-5) wekelijks op vrijdagmiddag
van 15.45-16.45 uur catechese (en ook
voor de gezelligheid).
* Catechese van de Goede Herder
(kleuters) wekelijks op woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur luisteren de
kleuters naar bijbelverhalen en werken
ze met houten lesmateriaal.
* ZaterdagMiddagClub: wekelijks op
zaterdag van 13.30-16.30 uur geven
de zusters catechese aan tieners en
kleuters.
* Lord’s Day Dinner: wekelijks op
zaterdagavond vanaf 17.00 uur, H. Mis,
diner en gezellig samenzijn. Locatie:
Basiliek Sterre der Zee in Maastricht
* Mis en maaltijd: maandelijks op
zondagavond vanaf 18.00 uur mis in
Maria-kapel H. Hart Kerk te Overhoven
Sittard. Data: 22 jan - 19 feb 26 maa - 23 apr - 14 mei - 18 jun
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.

800 jaar Dominicanen
19 november 2016 hielden we
‘Ignite’, een avond van aanbidding,
gebed, muziek en inspiratie om ons
800 jarig bestaan te vieren én om het
vuur van het geloof aan te steken in
de harten van de mensen.
De avond werd georganiseerd met de
zusters Dominicanessen van Bethanië
en de jongste Dominicaanse broeders
in Nederland. Pater René Dinklo, OP,
Provinciaal van de Nederlandse Provincie, heeft de Mis gevierd en een
zegening gegeven op het einde van
de avond. Het is een prachtige avond
geweest!

De zusters met drie van de
jongste Dominicaanse broeders uit Nederland
die in Huissen wonen.

In het jaar 1216 stichtte de Spaanse
priester Dominicus de Guzman de Orde van Predikers. De samenleving was acht eeuwen
geleden net zo in beweging als nu. Er kwam meer welvaart, de bevolking groeide en
steden kwamen op. Veel mensen vonden de kerk ongeloofwaardig. Dominicus deed wat
Franciscus van Assisi in dezelfde tijd in Italië deed: hij begon een nieuwe beweging. Zijn
broeders moesten arm leven en naar de mensen gaan om Gods liefde te verkondigen.

Vierde zuster naar Nederland
Wij merken dat er onder jongeren veel geloofsvragen leven. Wij zijn dan ook blij dat er
steeds meer een beroep op ons gedaan wordt om jongeren te begeleiden bij hun zoektocht. De vraag is zo groot dat onze congregatie vanuit Amerika een vierde zuster wil
zenden om ons te helpen met het jeugd- en jongerenwerk in de Kerk. Zo kunnen wij nog
meer doen met en voor jongeren!
De nieuwe zuster heet zuster Agnes.
Zij is 27 jaar. In Amerika heeft zij met
leerlingen van 12-14 jaar gewerkt.
In januari hopen wij zuster Agnes in
Sittard te mogen verwelkomen.
Ze is druk bezig met het leren van de
Nederlandse taal en ze kijkt ernaar uit
om in Nederland te wonen en iedereen
te ontmoeten.
Al onze werkzaamheden zijn onbetaald. Zuster Agnes Schreck (uiterst rechts) met aan
haar zijde acht andere nieuwe zusters en in het
We krijgen ook geen subsidie van het
midden Moeder Overste Anne Marie Karlovic
Bisdom of de overheid. Ons levensonderhoud wordt betaald door de
donateurs van onze Vriendenstichting. Daarom zijn wij zo dankbaar voor mensen zoals
u, die ons willen helpen. Met Gods zegen en uw hulp mogen we de kinderen en jongeren
van Nederland blijven dienen en hen laten groeien in hun geloof. Heel veel dank voor uw
voortdurende steun!

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 levensonderhoud 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
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