
 
Als biddend hart in en voor de Kerk,  
is het vrouwelijke contemplatieve leven,  
hoedster van gratuïteit  
en van rijke apostolische vruchtbaarheid.  
 

                                           Paus Franciscus 
 

(Uit Vultum Dei Quaerere 5 en Cor Orans) 

 
Beste vrienden, 

Advent 2018 

 
We zijn blij en dankbaar voor de grote zorg van onze Paus Franciscus voor de vrouwelijke contemplatieven. 
Dit jaar heeft hij ons ‘Cor Orans’ (‘Biddend hart’) gegeven. Dat is de instructie en toepassing op de eerder 
uitgebrachte constitutie ‘Vultum Dei Quaerare’ (‘Het Aangezicht van God Aanschouwen’) die een geestelijk 
schrijven is. Deze documenten zijn specifiek gericht tot ons, de vrouwelijke contemplatieven. Ze dienen om 
ons anno 2018 te ondersteunen en gericht te houden op onze roeping. 
Onze paus roept niet alleen ons op, ook voor de wereldkerk heeft hij een apostolische exhortatie 
geschonken ‘Gaudate et exsultate’. Hij schrijft: ‘De weg van heiligheid is een bron van vrede en vreugde die 
de Heilige Geest ons geeft, maar tegelijkertijd dienen we “de lampen brandend” te houden en alert te 
blijven.’ (GE 164) ‘Bij onderscheiding gaat het niet over wat we nog meer uit dit leven kunnen halen, maar 
over hoe we de zending die ons bij ons doopsel werd toevertrouwd, beter kunnen volbrengen.’ (GE 174) 
 

Dit zijn bemoedigende woorden die we in ons dagelijks leven proberen te beleven.  
Daartoe hadden we kans in onze ontmoetingen met leerlingen van de lagere school, vormelingen, jonge 
vrouwen om ons leven te leren kennen. Verder kwamen verschillende groepen van o.a. Femma, Samana en 
Neos langs. Er waren denkdagen van Oase, De Akker, Taizé en… laten we ook niet het bezoek van de 
prachtig uitgedoste Prinsen Carnaval vergeten!  
 

Heel blij en dankbaar waren we om de gastgemeenschap van de provincie Limburg te mogen zijn voor Kerk 
In Nood. Monseigneur Lobo, een zuster en een seminarist uit India zijn komen spreken over de situatie van 
(en ten voordele van) de Kerk en de christenen in India. Ook zuster Jeanne Devos sprak over haar werk en 
de sociale en religieuze Indische situatie. Als afsluiting drukten we onze verbondenheid met de wereldkerk 
uit in een plechtige eucharistieviering met Monseigneur Hoogmartens als hoofdcelebrant. 
 

Dit jaar werden we verrijkt en gesterkt door de conferenties van E.H. Tercic, een triduüm van E.H. Luc Van 
Hilst en onze retraite geleid door E.H. Martin Moors. De maandelijkse leesavonden met onze medebroeders 
van Sint-Truiden gaven ons de gelegenheid dieper door te dringen in de spiritualiteit van Franciscus en 
Clara. Ook onze visitator zr. Rosa Olaerts bezocht ons. Het waren telkens deugddoende momenten. 
 

Naar jaarlijkse gewoonte zijn de vasten- en adventsrecollectie voor de dekenaten Sint-Truiden en Borgloon 
doorgegaan in ons klooster. We mochten de abdissen van de clarissengemeenschappen van Vlaanderen 
ontvangen voor hun jaarlijkse bezinningsdag begeleid door P. Bob Van Laer. Op de lesdag voor de 
minderbroeders en de clarissen heeft zr. Angela Holleboom, claris van Megen, ons dieper doen nadenken 
over ‘ons verlangen naar Godzelf en Gods verlangen naar onszelf.  
Onze twee medezusters van Tongeren mochten we een aantal keren voor een dag in ons midden 
verwelkomen.  
 

In Oostende hebben we intens genoten van onze ontmoetingen met onze medezusters op onze jaarlijkse 
Clarissendag. In de namiddag bracht Geert Fierens ons een doorleefde evocatie: “Franciscus spreekt”. 
Bedankt zr. Martine en medezusters voor alle zorgen en moeite om er een prachtige dag van te maken! 
 

Deken Wim Ceunen en het parochieteam proberen onvermoeid de Truienaren alle gelegenheid te geven om 
te groeien in geloof. Naar jaarlijkse traditie mochten we met Pinksteren op “Een Avondje Kerken” biddend 
aanwezig zijn in de Sint-Gangulfuskerk, tegenover ons klooster en met velen de avond eindigen met de 
dagsluiting. In de vasten zongen we elke woensdagavond de vespers met talrijke aanwezigen. 
Het Trudojaar werd feestelijk geopend met een lichtprocessie en de Trudovespers. Het was een groots en 
machtig gebeuren dat een massa mensen samenbracht in vriendschap en eensgezindheid. Hier was 
kerkgebeuren op z’n mooist! 



Wie met onze Taizévieringen wil kennis maken is van harte welkom elke derde zaterdag van de maand om 
20.00u (inzingen om 19.45u).  
 

Heel feestelijk was het jaarlijks Clarafeest met op de vooravond een Transitusviering opgeluisterd door het 
koor de Schalmei en de zusters. De dag zelf was er een plechtige eucharistieviering met het Gregoriuskoor 
o.l.v. Mevr. Magda Jossa. Ook Sint Franciscus werd luisterrijk gevierd. De mooie Transitusviering werd 
gezongen door het koor de Schalmei o.l.v. P. Bob. Mevr. Nele Daenen omgaf het geheel met haar prachtig 
vioolspel. De plechtige eucharistieviering op de feestdag zelf bracht veel mensen samen. Onze twee 
stichters hebben we daarna telkens mogen vieren met onze broeders aan tafel. Wat een zalig broederlijk en 
zusterlijk samenzijn! 
 

Na 14 jaar restauratie is de O.L.Vrouwkerk van onze stad een juweeltje geworden. Onder de deskundige 
begeleiding van Dhr. Polly Vanmarsenille zijn we ze gaan bewonderen. We kunnen het u aanbevelen! Zeker 
de moeite waard is eveneens een bezoekje aan het museum ‘De Mindere’. Onze medebroeder P. Bob had 
ons uitgenodigd om de vernieuwde expositie te komen bezichtigen. Hij heeft ons vakkundig rondgeleid! 
 

Wat onze bouwplannen betreft: we staan nog steeds niet waar we hadden gehoopt te staan, 
niettegenstaande vele vergaderingen en geduld. 
 

Paus Franciscus roept ons allen op om werk te maken van ons christen-zijn. Wij doen ons best om jullie de 
gelegenheid te geven om met ons mee te bidden en te vieren –welkom! Er staan ons nog mooie vieringen te 
wachten. Graag nodigen we u uit:  

 Op elke zondag van de Advent: 2, 9, 16 en 23 december voor een stemmig avondgebed om 16.30u. 
 Op zaterdag 8 december voor het feest van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen met de 

eucharistieviering om 7.30u, stille Aanbidding in de voor- en namiddag (vanaf 14.00u) en 
avondgebed om 15.30u.  

 Op zaterdag 15 december om 20.00u (inzingen om 19.45u) voor onze Taizéviering. 
 Op donderdag 27 december om 17.00u voor een Kerstconcert, gezongen door het Gregoriuskoor, 

o.l.v. Mevr. Magda Jossa.  
 Op maandag 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 
 

Tot slot willen we nog onze grote dankbaarheid uitspreken voor uw vriendschap en steun. Dank u! Wij op 
onze beurt verzekeren u van ons gebed. Dat we elkaar samen mogen dragen! 
 

Dat de Heer u en allen die u dierbaar zijn zegene met diepe vreugde en vrede. 
We wensen u van harte een zalig Kerstfeest toe en een gezegend 2019. Vrede en alle goeds! 
 

uw zusters clarissen van Sint-Truiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zustersclarissen3800.be/

