
 

Advent 2017 
Hoop staat nooit stil,  
hoop is altijd op weg en doet ons op weg gaan.  
Die hoop, die het Kind van Betlehem ons geeft,  

biedt ons een doel,  
een gelukkig lot van het heden,  
verlossing voor de mensheid, 
gelukzaligheid aan wie zich  
aan de barmhartige God toevertrouwt. 
 

                                           Paus Franciscus  

Beste vrienden, 
 

De heilige Paulus vat dit samen met de uitdrukking: In deze hoop zijn wij gered (Rom 8, 24). Dat wil zeggen, 
door in deze wereld met hoop de weg te gaan, zijn we gered. En dan mogen we ons de vraag stellen: ga ik 
met hoop op weg of is mijn inwendig leven star, gesloten? Is mijn hart gesloten of open voor de hoop die 
mij niet alléén op weg doet gaan, maar samen met Jezus?” 
 

Hoe hebben wij het voorbije jaar geprobeerd op weg te gaan met Jezus? We willen het jullie meedelen in 
deze advents- en nieuwsbrief. 
Velen hebben er dit jaar voor gezorgd dat we gevoed werden met geestelijk voedsel. Van harte dank aan 
onze medebroeders van Sint-Truiden om hun dagelijks voorgaan in de eucharistieviering. We werden 
gezegend met allerlei conferenties van o.a. P. André, P. Bob, E.H. Tercic, E.H. Van Hilst. Ook het triduüm 
begeleid door E.H. Martin Moors en de retraite door E.H. Jaak Jansen waren genaderijk en diep. 
De leesavonden met de broeders zijn in 2017 onderbroken geweest door het ziek-zijn van P. Marcel. Nu hij 
goed herstelt, hernemen we ons maandelijks samenzijn rond de geschriften van Franciscus en Clara. 
 

Er zijn een aantal veranderingen geweest in onze gemeenschap. In onze vorige nieuwsbrief schreven we u 
over Susan die bij ons zou intreden. Na hier enige tijd mee te leven heeft ze besloten dat dit leven, helaas, 
niet haar weg was. Het vertrek van zr. Carmen was voor onze gemeenschap ingrijpend. Het is langs beide 
kanten een rouwproces. Ze woont nu alleen op een appartement in Ranst en werkt er verbonden met de 
gebedsgroep van het bezinningshuis 'Hof Zevenbergen'. Ook was er in onze gemeenschap een keuzekapittel 
voorgezeten door vicaris Boonen en zr. Rosa Olaerts, onze nieuwe visitator. Zij volgt zr. Werner Boutsen op 
die na 9 jaren van wijze en edelmoedige inzet voor de limburgse religieuzen ontslag nam. Zuster Mariette 
blijft de taak van abdis op zich nemen en wordt daarin bijgestaan door zr. Karien als vicares en zr. Francine 
als raadslid. 
 

Zuster Joanna is goed geholpen geweest met een nieuwe heup en is actief als altijd. 
Met hulp en ondersteuning van de gemeenschap heeft zr. Elisabeth tijd kunnen vrijmaken voor het 
begeleiden van een aantal activiteiten: de leesdagen; dit zijn bezinningsdagen voor clarissen en 
franciscanen en een Franciscaans Treffen in Nijmegen; dit is een bezinningsweekend voor clarissen en 
franciscanen in vorming van Nederland. In november begeleidde ze hier bij ons een goed bijgewoonde 
bezinningsnamiddag voor geïnteresseerden.  
 

Een bron van blijvende zorg zijn de bouwwerkzaamheden waar we al zo lang op hopen. We hebben nog 
steeds geen bouwvergunning. Het wachten duurt ons lang… 
 

Er zijn heel wat mooie dingen gebeurd waar we van hebben genoten. Er was het evenement van Eurofleurs 
2017: het Europees Kampioenschap voor Jonge Floristen, dit jaar te gast bij onze medebroeders 
Franciscanen in Sint-Truiden. Koningin Mathilde kwam de jonge floristen een hart onder de riem steken en 
heeft ook tijd gemaakt om ons te ontmoeten. We hebben een prachtige foto als souvenir! 
 

We werden uitgenodigd door onze bisschop op de dag van de Godgewijden in Hasselt. Het was een extra 
feestelijk gebeuren omwille van het 50-jarig jubileum van ons bisdom. We vierden de vespers in de Sint-
Martinuskerk en werden ontvangen voor een receptie in het bisschopshuis. Zuster Mariette en zr. Karien 
namen in Tongeren deel aan de samenkomst van de bisschop met de limburgse oversten van de monialen. 
Onze bisschop bracht ons in de loop van het jaar een blitsbezoek. We waarderen zijn betrokkenheid op 
onze gemeenschap. 
 

De jaarlijkse samenkomst van de Clarissen van Vlaanderen ging door te Boom. Het was een blij weerzien 
met elkaar en we werden in de watten gelegd door onze medezusters. Zuster M. Benedicte en haar 
medezusters hebben zich niet gespaard om er een feestelijke en hartverwarmende dag van te maken.  



 

Een mooi, weerkerend initiatief was het zingen van de vespers voor de vasten in de Sint Gangulfuskerk 
tegenover ons klooster. Er was heel wat biddende belangstelling. Wat nog meer volk op de been bracht was 
het initiatief van onze nieuwe deken E.H. Wim Ceunen met ‘Een Avondje Kerken’. Met Pinksteren gingen 
heel wat activiteiten door in verschillende kerken van de stad die afgesloten werden in de Sint-
Gangulfuskerk, met de dagsluiting gezongen door onze gemeenschap samen met zo’n 250 aanwezigen. Een 
vurig en innig gebeuren! 
 

Onze gemeenschap heeft heel wat aangenaam bezoek gekregen van o.a. prinsen carnaval met gaven, 
groepen van Neos, Femma, Samana, communicantjes, vormelingen, leerkrachten met klassen, de vrienden 
van Herkenrode, een gezinsgroep, enz. De priesters van de dekenaten Sint-Truiden en Borgloon hielden bij 
ons hun recollectiedagen. De dagelijkse ontmoetingen met mensen aan de poort of telefoon roepen ons op 
tot biddende voorspraak. 
 

Heel stemmig en vreugdevol was het jaarlijks Clarafeest met op de vooravond een Transitusviering 
opgeluisterd door violiste Mevr. Nele Daenen. Op de dag zelf was er een plechtige eucharistieviering met 
het Gregoriuskoor o.l.v. Mevr. Magda Jossa en met Dhr. Patrick Peters als violist. Ook Sint Franciscus werd 
niet vergeten. Een mooie Transitusviering op de vooravond gezongen door de Schalmei o.l.v. P. Bob en een 
plechtige eucharistieviering op de feestdag brachten veel mensen samen. Onze twee stichters hebben we 
daarna ook nog mogen vieren met onze broeders aan tafel. 
Wat ook het vermelden waard is, is de professie in onze kapel van Jos die zich in een plechtige viering 
verbonden heeft met de Franciscaanse Derde Orde van Borgloon. 
Voor onze Taizévieringen is er steeds belangstelling. Op 5 april mochten we broeder Jasper van Taizé 
verwelkomen samen met 120 aanwezigen. Het Taizé-gebed heeft altijd plaats op de derde zaterdag van de 
maand om 20.00u (inzingen om 19.45u). WELKOM! 
 

Een prachtig Mariaconcert opgeluisterd door het Gregoriuskoor genoot veel belangstelling. Maar er staan 
ons nog mooie dingen te wachten. Graag nodigen we u uit:  

 Op woensdag 27 december om 17.30u voor een Kerstconcert, gezongen door het kinderkoor de 
'Gregoriaantjes', samen met het Gregoriuskoor, o.l.v. Mevr. Magda Jossa.  

 Op elke zondag van de Advent: 3, 10 en 17 december voor een stemmig avondgebed om 16.30u. 
 Op vrijdag 8 december voor het feest van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen met de 

eucharistieviering om 9.00u, stille Aanbidding in de voor- en namiddag (vanaf 14.00u) en 
avondgebed om 15.30u. 

 Op zondag 24 december voor de Kerstwake om 20.00u.  
 Op 25 december, Kerstmis, voor de eucharistieviering om 9.00u en het avondgebed om 16.30u 
 Op 26 december voor de eucharistieviering om 9.00u en het avondgebed om 17.00u. 

Voor dit alles bent u welkom bij uw clarissen in de Diesterstraat! Meer info: www.zustersclarissen3800.be 
 

Graag willen we dit jaarverslag beëindigen met een hartelijk dankwoord voor uw grote genegenheid en uw 
meeleven met ons. Weet dat we ook u, uw vreugde en zorgen in ons hart en in ons gebed meedragen. 
 

Moge de Heer u en allen die u dierbaar zijn zegenen met diepe vreugde en vrede. 
We wensen u van harte een zalig Kerstfeest toe en een gezegend 2018. Vrede en alle goeds! 
 

uw zusters clarissen van Sint-Truiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zustersclarissen3800.be/

