www.kerkinnood.be

Jongerendag in Syrië
Foto: INoc

Zuster Samia van de ‘Zusters van
het Heilig Hart van Jezus en Maria’
is gelukkig. Ze dankt God en ook u
allen. Het is gelukt om jongeren uit
Aleppo, Homs, Damascus, Tartus en
Latakia opnieuw vreedzaam samen
te brengen voor een gebedsbijeenkomst. Verscheidene honderden
jongeren daagden op. Twee dagen
lang baden ze allen samen. “Dat
was lange tijd onmogelijk in Syrië.”
Velen konden hun dorpen niet verlaten omdat het te gevaarlijk was.
“Ze hebben hun geloof echter behouden, ook al konden ze niet altijd de Heilige Mis vieren.” Hier vonden ze
rust en stilte – voor de ontmoeting met Jezus in de Eucharistie. Zuster
Samia bedankt ook in naam van alle jongeren “alle gulle harten voor de
ondersteuning en de begeleiding in het gebed”.

Nood, liefde en dankbaarheid – Uw brieven
Waar God schreit
Toen ik met Kerstmis een aantal cadeauartikelen bij u bestelde, werd ik door u verrast met het boek van pater Werenfried
Waar God schreit. Het zet er mij nu toe aan
om alle arme en vervolgde mensen te helpen en zodoende hun leven een beetje
beter te maken. Aangezien ik zelf in 1945
uit Silezië moest wegvluchten, heb ik met
eigen ogen de verschrikkelijke dingen gezien die mensen anderen aandoen. Ik verzeker u van mijn gebeden en ik zal het boek
van pater Werenfried aan zoveel mogelijk
vrienden van mij doorgeven en ruchtbaarheid geven aan wat hem nauw aan het hart
lag.
Een weldoenster uit Australië

leed ze te verduren krijgen wegens hun geloof en trouw aan Jezus. Ik stuur u mijn armzalige bijdrage voor uw grote missie, maar
op dit ogenblik kan ik niet meer schenken
want onze dochter en haar echtgenoot zijn
al vijf jaar werkloos. Ze hebben een dochtertje van drie jaar en wij helpen hen.
Een weldoenster uit Portugal

Een bijdrage die recht uit het hart komt
Toen ik uw Echo der Liefde las, kreeg ik kippenvel en was ik geschokt door uw berichtgeving over wat er met onze broeders in
Syrië gebeurt. Het is voor mij onvoorstelbaar wat ze hebben meegemaakt en welk

Moge God u allen zegenen
Bedankt omdat u onze christelijke broeders
en zusters in Syrië helpt. Het liefst zou ik er
zelf naartoe gaan om te helpen. Moge God
u allen zegenen.
Een weldoenster uit de Verenigde Staten

Naar een wereld van vrede
Mijn beste wensen aan een team van mensen die, ondanks alles wat ze dagelijks te
horen en te zien krijgen, de moed blijven
vinden om naar een wereld van vrede te
evolueren. Proficiat voor uw doorzetting en
volharding!
Een weldoener uit België

Giften: op rekening IBAN: BE91 4176 0144 9176 en
BIC: KREDBEBB van Kerk in Nood vzw, Abdij van Park 5,
3001 Leuven – tel: 016 39 50 50 – fax: 016 39 50 60 –
e-mail: info@kerkinnood.be
U kan genieten van vrijstelling van belastingen op giften
gestort in de loop van het jaar en waarvan de som minstens € 40,- bedraagt, indien u stort op
rekening IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB van onze zusterorganisatie Hulp
en Hoop vzw. Uw gift wordt dan gebruikt voor onze sociale projecten in ontwikkelingslanden.
De fiscale attesten worden in de loop van het volgende jaar verstuurd.
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Goede vrienden ,
Mijn vrouw en ikzelf hebben sinds onze
kindertijd veel positieve herinneringen
overgehouden aan gelovige, geëngageerde kloosterzusters die ieders respect afdwingen. In onze jeugd werden
de meesten nog als ‘moeder’ aangesproken en ze hebben ons het gevoel
van geborgenheid en zorgzaamheid
gegeven. In de loop van mijn leven heb
ik bijzonder moedige zusters leren kennen die initiatief namen. Nog tijdens de
nazitijd verstopten ze joodse medeburgers en in de moderne tijd bouwden ze
de hospicegedachte uit als christelijk
alternatief voor euthanasie.
Door mijn activiteiten voor Kerk in
Nood heb ik heroïsche zusters mogen
leren kennen in de meest afgelegen
delen van de wereld, zowel in de uitgestrekte Siberische vlakten, tijdens de
burgeroorlog in Syrië en Irak als in de
sloppenwijken in Egypte en India.
Steeds weer verrassen ze mij door hun
levensvreugde en hun energie. Op die
manier getuigen ze van christelijke
naastenliefde en van Gods alomtegenwoordige genade. Zo laten ze hun omgeving ervaren hoe de Heer wil dat
onze Kerk is.
Laten we die gewijde vrouwen samen
bedanken voor hun vaak onopgemerkte dienst, voor hen bidden en hen
ondersteunen waar ze onze hulp nodig
hebben om voor ons allen hun charisma te beleven.
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“De liefde van Maria en de
liefde van de Kerk zijn
concrete liefde!
Het concrete is het kenmerk
van de moederliefde van
vrouwen, van zusters.
Concrete liefde.”
Paus Franciscus (16 mei 2015)

Pasen is een feest van de nieuwe geboorte,
een feest van het nieuwe leven. Daarom bestaat er een diepgaande samenhang tussen
het paasgeheim en het moederschap van de
vrouw. De Kerk, die uit het lijden van de Verlosser is ontstaan, is ertoe geroepen om wezenlijk moeder te zijn. Daarvoor heeft ze
echter de uitstraling van de vrouw nodig. Het
was een vrouw, Maria, die onder het kruis
stond en de moeder van alle
mensen is geworden. Het waren
vrouwen die als eersten naar het
graf kwamen, de Verrezen Heer
zagen en zodoende apostelen
voor de apostelen werden. De
mariale dimensie van de Kerk
gaat vooraf aan de dimensie van Petrus.
Het maakt deel uit van het wezen van de
vrouw om leven door te geven. Dat kan
zowel lichamelijk als geestelijk zijn. De
vrouw doorgrondt het diepste innerlijke van
een persoon, ze bekommert zich om de concrete dingen van het leven, ze denkt en voelt
omvattend, ze gaat er helemaal voor. Koesteren, beschermen, bewaren, voeden, de
groei bevorderen, leven delen, dat is de natuurlijke, moederlijke aard van de vrouw.
Daarom zei de martelaar kardinaal Mindszenty: “Telkens als ik een met bloemen

versierd kruis zie, zie ik daarin een symbool
voor het leven van de vrouw. Het leven en de
roeping van de vrouw zijn tegelijk rozen en
een kruis. Ze leeft voor de anderen en zoekt
hun geluk, zelfs als ze daarvoor met haar
eigen bloed moet betalen.”
De discussie over de waardigheid en de rol
van de vrouw in de samenleving en in de Kerk
wordt al sinds mensenheugenis gevoerd. De
emancipatie van de vrouw maakt deel uit van
onze tijd. In de loop van de geschiedenis werd

Ze brengen het spirituele
evenwicht van de wereld in balans:
biddende Benedictines in Oekraïne.

echter niet alleen de rijkdom van het vrouwzijn verloren. Het is alsof het doorgeven van
het leven in de kiem wordt vergiftigd en een
spirituele pandemie wordt ontketend.
Goede vrienden, wanneer we u in onze vasten- en paascampagne beter vertrouwd willen maken met de roeping en het werk van de
kloosterzusters, dan willen we op de bijzondere gave van de vrouw wijzen. Zonder die
gave kan de Kerk als moeder geen blijvende
vrucht dragen. Door de toewijding van de
zusters als bruiden van Jezus
wordt hun vrouw-zijn niet uitge“Zonder de gave van de
schakeld, maar op een bijzonvrouw kan de Kerk als
dere manier vruchtbaar. Hun
moeder geen blijvende
veelzijdige dienst – de plechtige
lof aan God, de werken van
vrucht dragen.”
barmhartigheid, de verspreiding
de waardigheid van vrouwen vaak niet er- van het geloof, de zorg voor kinderen en jonkend en werden hun voorrechten geschon- geren, de stille aanbidding – omarmt alle
den, werden ze gemarginaliseerd en zelfs tot mensen met de liefde van Christus. Ze zijn de
dienstbaarheid gereduceerd. Een terugkeer universele moeders en zusters. Wij danken
naar het stereotype van de vrouw die volko- God voor deze buitengewone vrouwen die wij
men afhankelijk is van de man, is niet langer dankzij u wereldwijd mogen ondersteunen.
aan de orde. Onder het mom van de bevrij- Ik wens u en uw gezinnen een gezegend
ding van de ‘heerschappij’ van de man mag Paasfeest. In dankbaarheid
de eigenheid van de vrouw echter niet verloren gaan. De emancipatie van de vrouw
wordt vaak gelijkgesteld met de afschaﬀing
van de verschillen tussen de geslachten en
P. Martin Maria Barta
Geestelijk Assistent
met seksuele bevrijding. Daardoor gaat

Buitengewone
vrouwen
© ismaelmartinezsanches / ACN

Zusters in de bergen
“Mijn naam is zuster Graciana en ik kom uit Peru.
Ik woon in een klein dorp boven in de bergen, waar
de mensen een hard leven leiden. In deze bergachtige
regio woont er geen enkele priester. Daarom hebben
wij speciale toelating van de Heilige Vader om
huwelijken en doopsels te voltrekken en om de Heilige
Communie te bedelen. Ik behoor tot de congregatie
van Missionarissen van Jezus’ Woord en Slachtoffer.
Samen met de zusters helpen we mensen.
We brengen hun geluk en hoop. We reizen iedere
dag vele uren om tot bij de meest verlatenen te
komen. We leren hen dat ze in het licht van het
geloof hun moeilijkheden kunnen overwinnen en
hun lijden kunnen aanvaarden, want ze weten dat er hen iets beters te wachten staat. We staan mensen bij
in moeilijke situaties, bij ziektes, en we helpen hen om vredig te sterven. Op die momenten zijn ze niet
alleen. We bidden elke dag voor onze mensen en voor onszelf, zodat we steeds de kracht hebben om vol
te houden. En we bidden voor onze weldoeners die ons vrijgevig helpen om onze apostolische missie te
volbrengen. Wij helpen deze mensen uit liefde voor God, en deze hulp is mogelijk dankzij onze
weldoeners van Kerk in Nood. Dank u wel.”

y

Zusters

Urugua

Ooit waren er Benedictijnerkloosters in Oekraïne, maar die
werden gesloten in 1946 en de meeste zusters vluchtten naar
Polen. Slechts sommigen overleefden in de ondergrondse
Kerk. In 1995 achtten de Benedictinessen het mogelijk om
een nieuw klooster te stichten in Zhytomyr in het oosten van
Oekraïne. De bouw ervan duurde evenwel tien jaren.
Vandaag komen er steeds meer jonge vrouwen in het
contemplatieve klooster op bezinning om het kloosterleven
te leren kennen en deel te nemen aan de Eucharistische
aanbidding. De zusters leiden ook een kunstschool voor kinderen en geven workshops voor naaien en
borduren, voor het maken van liturgische gewaden, voor het schrijven van iconen en het vervaardigen van
plaasteren beelden.

Duidelijker kan men het universele karakter van de Kerk niet maken: twee
zusters uit Nigeria van de in Mexico opgerichte orde van de ‘Missieclarissen
van het Heiligste Sacrament’ gaan naar Rusland om in het bisdom Saratov de
uit Duitsland afkomstige bisschop Clemens Pickel te helpen met de pastorale
zorg en de catechese.
Eerst moeten Anastesia Ndubuisi en Cordelia
Enwereuzo echter Russisch leren. “Ze boeken

Deze activiteiten voorzien in een basisinkomen voor het levensonderhoud van de 18 zusters. Maar sinds het
begin van het gewapende conflict in 2014 zijn de prijzen buitensporig gestegen. Abdis Klara Sviderska vraagt
Kerk in Nood dringend om hulp voor de vorming van nieuwe kandidaten.
Kerk in Nood heeft dit klooster geholpen bij de bouw en bij de aanschaf van een hostiebakmachine. Als 300
weldoeners elk 30 euro schenken, kunnen we deze jonge gemeenschap verder laten groeien. De zusters
Jadwiga, Scholastica, Benedicta en alle anderen nemen heel zeker iedereen die helpt op in hun gebed uit
dankbaarheid voor hun belangeloze steun.

In Pace Frivola

Op initiatief van God

Maria als trouwe Moeder

Vijf dichters wanen zich in kloostertuinen, onder kapitelen en kerkgewelven.
Dit poëtische libretto werd gezongen
door het vocaal ensemble Musa Horti
ofwel ‘Parkmuze’ omdat het ontstaan
is in de Abdij van Park. Deze CD laat
u de vrede ervaren van de spirituele
beleving in abdijen vroeger en nu.

Het boek Gods initiatief van Kerk
in Nood bundelt 12 verhalen van
buitengewone zusters uit alle
continenten die door God uitgekozen
werden om hun leven aan Hem te
wijden en zich
voor anderen in
te zetten. Laat u
inspireren door
hun liefdevolle
aanwezigheid
voor Gods
€ 9,50
kinderen.

Net als vele moedige zusters is ook
de Heilige Maagd Maria trouw
gebleven aan het plan van God en
heeft ze het lijden
van haar Kind
tot op het einde
gedragen. Door
deze kaars te
branden vindt
u moederlijke
bescherming
in de vlam van
Maria’s trouwe
liefde.
€ 7,00

€ 10,00

“Ik wil U alles geven”

Zonder hen gaat niets

Een leven van bidden en werken trekt aan

Plechtige professie in Marx (Rusland)
van Jewgenia bij de ‘Zusters van de
Eucharistie’.

vooruitgang,” zegt bisschop Clemens Pickel,
terwijl hij zich herinnert hoe geschrokken ze
waren toen ze voor het eerst mist en sneeuw
zagen. Het bisdom is een wereld op zich. De
meeste van de 61 zusters van verschillende
communiteiten komen uit het buitenland,
“van Argentinië tot de Filippijnen”. Velen van
hen zijn afkomstig uit Polen, enkele ook uit
Rusland zelf. Sommigen van hen hebben nog
de ondergrondse Kerk onder de dictatuur van
de communisten meegemaakt en bij de
jonge Russische vrouwen “had de radicale
beslissing voor Christus niets met een
familietraditie te maken. Niemand werd beïnvloed. Er was alleen maar sprake van de roep
van God en van een open hart”.
“Ze kunnen overal worden ingezet,” benadrukt bisschop Clemens bewonderend. “In
de catechese, voor de kinder- en jeugdpastoraal, voor ziekenbezoeken, in de bejaardenzorg en voor taken in de sacristie. Ik merk
onmiddellijk of een zuster de H. Mis heeft

Gelukkige bruid van
Christus: zuster María,
22, in de kloostertuin.

De wereld bij elkaar in Saratov: bisschop
Clemens Pickel met zijn zusters.
voorbereid. Er moeten heel wat inspanningen
worden geleverd om die toewijding aan
Christus in kleine dingen te kunnen realiseren.” Zonder de hulp van de buitenlandse
zusters zou een van de grootste bisdommen
ter wereld gewoonweg niet kunnen functioneren. Er moet veel worden gereisd. De ongeveer 20.000 Katholieken vormen slechts 0,04
procent van de 45 miljoen inwoners. Voor hen
en voor vele andere Christenen leren Anastesia en Cordelia Russisch. Ze kunnen hun taalstudie niet zelf betalen (3.000 euro) en
evenmin kunnen ze net als de andere zusters
voor hun eigen levensonderhoud instaan.
“Bestaanshulp is waar we het hier over hebben,” zegt bisschop Clemens mijmerend. Het
gaat immers ook over het voortbestaan van
het bisdom. Wij helpen met 35.000 euro.

•

Waanzinnige liefde
Zusters leggen in de eerste plaats getuigenis af door hun voorbeeld. Dat is in men zich over kinderen, verzorgen zieken en
islamitische landen als Mauritanië noodzakelijk om te overleven.
leren vrouwen lezen, schrijven en naaien. En

Weg – Dood – Opstanding

Icoon van de Drie-eenheid

Op het einde van haar leven vult de kunstenares
Bradi Barth haar kruisweg aan met de 15de
statie van de verrijzenis, afgebeeld op deze
paaskaars waarbij u kan bidden voor alle lijdende
christenen. Ook de boekjes ‘Via Crucis’ zijn prachtig
geïllustreerd met haar werk.

Na Zijn verrijzenis spreekt Jezus tot Zijn
leerlingen: ‘... doopt ze in de naam van de Vader
en van de Zoon en van de Heilige Geest’ (Mt 28,19).
Deze icoonkaart toont drie mannen als hemelse
boodschappers van de goddelijke Drievuldigheid.
Een mooi geschenk ter gelegenheid van een
doopsel, een eerste communie of een vormsel.

€ 3,00

Openlijke missie is verboden. De inheemse
bevolking belijdt al sinds de middeleeuwen
de Islam. Het bisdom Nouakchott is “volgens

menselijke criteria een waanzinnige plek,”
aldus bisschop Martin Happe. Maar toch
schenken zusters ook hier liefde: ze ontfer-

€ 8,00 voor 2 kruiswegboekjes
€ 15,00 voor paaskaars
€ 20,00 voor paaskaars
+ 2 kruiswegboekjes

Bezoek onze
webwinkel voor
deze of andere
bijzondere
geschenken:
www.kerkinnood.be

Kerk in Nood
Abdij van Park 5
B-3001 Leuven
+32 (0)16 39 50 50
info@kerkinnood.be
www.kerkinnood.be
IBAN: BE91 4176 0144 9176
BIC: KREDBEBB

Praktische liefde: net als een moeder bereiden ze kinderen voor op de toekomst.
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ze doen dit volledig gratis, elke dag opnieuw.
Het zaad van die liefde ontkiemt. Aminata
Diallo kwam als 5-jarig meisje naar de zusters.
Ze woog nog geen negen kilo. De zusters
namen haar onder hun hoede, leerden de
moeder hoe het kind moest worden gevoed,
deden loop- en gymnastiekoefeningen en
gingen haar thuis bezoeken. Tegenwoordig
heeft ze een normaal gewicht en komt ze regelmatig bij de zusters op bezoek. En dat
doen ondertussen ook vele moeders.
Het is het goede voorbeeld dat vertrouwen
schept. Aangezien de zusters in dit land alleen vrijwilligerswerk mogen doen, zijn ze
volledig op giften en bestaanshulp aangewezen. In totaal gaat het om 27 zusters. We
hebben 20.000 euro beloofd – voor een
waanzinnige liefde.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

•

Thuis aangekomen: zuster María Belén
bij de inkleding, een jaar geleden.

De gemeenschap groeit: drie Karmelietessen met hun jonge opvolgers.

De Kerk wordt wereldwijd aangevallen, schandalen tasten haar geloofwaardigheid aan. Het aantal priesters
en zusters blijft dalen, ook in LatijnsAmerika. Uitgerekend in deze donkere
periode en in een van de meest antiklerikale landen van het continent
schijnt het licht van een klooster helder voor de toekomst: dat van de
Ongeschoeide Karmelietessen van
Florida in Uruguay.
Ze zijn met zijn twaalven. Acht van hen hebben de eeuwige geloften afgelegd, twee de
tijdelijke geloften en twee zijn novicen. Ze zijn
allemaal jong en nog meer jonge vrouwen
hebben verzocht om in het klooster te kunnen intreden. Allen hebben een eigen verhaal
over hun relatie met God: hoe Hij hen riep,
behoedzaam maar duidelijk, onzichtbaar
maar helder, stil maar bestendig. “Brandde
ons hart niet toen hij onderweg met ons
sprak?” (Lucas 24,32) – de woorden van de
Emmaüsgangers kan elk van hen uitspreken.
Zuster María was 16, toen ze in 2013 voor het

eerst het verlangen in haar hart voelde naar
aanleiding van een bedevaart. “U gaf mij
alles Heer, ik wil U ook alles geven,” zo bad ze
zonder dat ze precies wist wat God van haar
verlangde. Ze was verloofd en hield erg veel
van haar Fernando. Dan ontmoette ze een
Karmelietes. Ze las Het verhaal van een ziel
van de heilige Theresia van Lisieux. De tekenen van een kloosterroeping namen toe.
“Het is genoeg geweest!” zei ze in haar gebed,
“alstublieft geen tekenen meer”. Ze wilde
Karmelietes worden en tegelijk arts en moeder van een gezin. Samen met haar verloofde
bad ze een noveen tot de heilige Jozef. Toen
ze een paar maanden later haar hart openstelde voor een Karmelietes, zei die zonder
dat ze van de noveen afwist: “De heilige Jozef
stuurt je hier naartoe. We hebben hier in het
klooster tot hem gebeden voor een roeping.”
Haar vragen werden zekerheden. Ze verbrak
de verloving. Fernando had al vermoed dat
zoiets zou gebeuren en zich ook al vragen gesteld. Tegenwoordig is hij seminarist in Montevideo. Ze was 19 jaar oud toen ze definitief
in het klooster wilde intreden. Haar vriendin-

nen en ook haar ouders wilden haar op
andere gedachten brengen en baden daarvoor in een SOS-gebedsronde. Maar ook de
zusters in het klooster baden. Op een nacht
schreef ze een liefdevolle brief aan haar ouders, kroop uit het venster en klopte aan de
deur van de Karmel. Vandaag zegt ze daarover: “Ik ben gelukkig, gelukkig dat ik de
bruid van Christus ben.”
Ook het hart van zuster María Belén brandde.
Hoe meer ze zich aan de parochie toewijdde,
des te groter werd haar verlangen om helemaal aan God toe te behoren. Toen overleed
haar oom, een priester, bij een auto-ongeluk.
In die periode van rouw voelde ze de open
armen van God. Ook zij las Het verhaal van
een ziel en toen ze twee jaar geleden de Karmel leerde kennen, wist ze: “Dit is mijn thuis,
mijn poort naar de hemel.”
Nog andere vrouwen staan klaar om in te treden en alles te geven. Daarom is er een aanbouw nodig met vijf nieuwe cellen. De
webwinkel waar ze hun brei-, naai- en handwerk verkopen, kan de kosten daarvoor niet
dekken. We hebben 70.000 euro beloofd.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

•
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