
Nieuws uit het generalaat  
& onze kennismaking met corona 

 
 

We beleven een van de grootste uitdagingen van deze tijd: een onooglijk klein 

wezentje heeft de wereld in zijn macht. Ondanks alle inspanningen van landen om de 

besmetting in te perken blijft het zich door de wereld verspreiden en moeten we alert 

zijn voor de sociale en ecologische gevolgen. Vol geloof en hoop hielden wij van de 

generalaatsgemeenschap stand en bleven fit en gezond … tot een paar weken geleden 

(zie laatste pagina). Hier wat nieuws van ons. 

 

 Dank zij Gods kracht en bescherming en het gebed van vele ZLJM’s in alle 

hoeken van de wereld is iedereen in de gemeenschap relatief gezond en fit. Onze 

eigen ‘dokters’ versterkten onze immuunsystemen met hun natuurlijke middeltjes, 

die ze met veel liefde en zorg zelf brouwen! Wie echter ongewild toch in contact 

kwam met iemand die positief was, ging uit voorzorg in zelfisolatie. Dat voelde 

een beetje als versterving aan! 

 

 Zoals mensen overal ter wereld hebben ook wij door de pandemie de virtuele 

wereld veel beter leren kennen. Tijdens de lockdowns waren we aangewezen op 

virtuele retraites, virtuele mis- en gebedsvieringen, vergaderingen, webinars etc. 

Een paar voorbeelden: 

 

o De leden van de algemene raad maakten van de gelegenheid gebruik om 

enkele erg interessante webinars bij te wonen van de UISG/USG, Faith and 

Praxis, SEDOS etc., die alle in Rome gevestigd zijn. 

o De hele gemeenschap nam deel aan de virtuele sessies en gebedsdiensten 

van de wereldwijde katholieke klimaatbeweging voor de Laudato Si’-week 

en het scheppingsseizoen. 

o Tijdens een webinar vanuit Rome over 

Fratelli tutti kregen we een goed 

spiritueel inzicht in deze rijke encycliek. 

Eminente mannen en vrouwen 

presenteerden hun opvattingen en 

reflecties en nodigden ons uit tot bekering 

en actie. 

 Er was heel wat reden tot feestvieren: verjaardagen, 

nationale en religieuze feestdagen, congregatiefeesten, 

verkiezingen en regeringsvormingen in landen waar we 

een band mee hebben, culturele feesten. Hoewel deze 

feestjes eenvoudig en beperkt bleven, waren het plezierige 

dagen. Nationale feestdagen vierden we, naast een gebedsdienst voor het land, ook 

met een typische schotel en een culturele avond. Daarin kwamen belangrijke 



aspecten van het leven in dat land, zijn waarden en 

idealen evenals culturele uitdrukkingsvormen als 

zang, dans en video aan bod. Zo verrijken wij in 

onze multiculturele en multinationale 

leefgemeenschap telkens weer elkaar.  

 

 Het algemeen bestuur, dat niet weg kan uit Brussel, 

blijft de gewone zaken van de congregatie behartigen en zoekt ondertussen naar 

manieren om proactief met het probleem om te gaan. Gelukkig is er de 

technologie. We hebben ons verschillende online-oplossingen eigen gemaakt en 

gebruiken die nu om met elk onderdeel van de congregatie in contact te blijven. 

Aangezien het er niet naar uitziet dat reizen snel weer zal kunnen, moeten we 

dringend uitkijken naar alternatieven voor onze congregatie-events. 

 

 Ook als de mensheid dwaalt, 

blijft Gods natuur zijn rijke 

gaven schenken. Het is herfst, de 

tijd van mist en zoete vruchten! 

De generalaatsgemeenschap had 

het geluk en de vreugde deze tijd 

van fruitoogsten te mogen 

meebeleven. In Beau Vallon 

vormden de fruitbomen vol 

appels, peren of kersen een prachtig spektakel en we 

werden uitgenodigd door de gemeenschap Ave Maria 

om te komen plukken. Dankbaar, en enthousiast ook om 

onze medezusters terug te zien, namen we de 

uitnodiging aan. En we bleven in die feestelijke 

stemming terwijl we al die vruchten verwerkten: 

appelmoes, fruitgebak, kersenjam, perencompote, noem maar op! Er kwam ook 

elke dag fruit op tafel! We konden ook van die overvloed delen met onze 

medewerkers en met kloosters in de buurt. Je kunt je voorstellen dat we veel pret 

beleefd hebben! 

 
 Gelukkig konden gestrande studenten een tijd bij ons een thuis vinden. Zuster 

Beatrice Tshilemba  van de Sint-Vincentiusprovincie, die in Frankrijk een cursus 

voor vormingsverantwoordelijken gevolgd had, is een goede maand gebleven. De 

Sri Lankaanse pater Ruwan Prasad had na zijn studie hier in België een thuis 

nodig in afwachting van de mogelijkheid om terug te reizen naar zijn land. Hun 



aanwezigheid bracht vreugde en fris leven in onze afzondering. Gelukkig konden 

ze een vlucht naar huis nemen in die korte periode voor de tweede coronagolf het 

land overspoelde. 

 

 Nu we toch in ons kot moesten blijven, hebben we een grotere activiteit aan de 

dag gelegd om zorg te dragen voor het ‘gemeenschappelijke huis’: er werd binnen 

en buiten beter voor de planten gezorgd. De kantoren en 

kamers van het generalaat zijn er groener op 

geworden, de potplanten floreren. Op warme 

dagen kon je in de avond ijverige ‘tuiniers’ 

bezig vinden: begieten, snoeien, bloemen 

snijden, iets nieuws planten en zelfs opgaan in 

een innig gesprek met een boom of bloem! 

We hebben ook een groentetuintje aangelegd in 

een hoek van de tuin. 

 

 Het maakte ons echt blij toen broeder Hippolyte 

Manirakiza van de broeders van liefde belde dat hij ons een 

bezoekje wilde brengen. Sinds zijn aanstelling als 

provinciaal overste van Europa had hij de zusters van liefde op het generalaat 

willen ontmoeten, maar daar had corona tot dan een stokje voor gestoken. Toen de 

beperkingen eindelijk wat werden versoepeld, is hij gekomen, samen met broeder 

Jos Mathijssen, gewezen vicaris-generaal van de congregatie. De warme, gezellige 

middag samen heeft vast de banden tussen onze verwante congregaties versterkt. 

 
 Het generalaat verhuisde een goede vijftig jaar geleden naar dit gebouw, maar het 

gebouw zelf is veel ouder en nu beginnen we de symptomen van veroudering te 

zien. Verborgen bedrading en ondergrondse pijpen raken versleten. Het lijkt erop 

dat reparaties de komende tijd onze hoofdzorg zullen zijn! 

 

 RECENT NIEUWS: Het stond corona blijkbaar niet erg aan dat ze nog geen 

bezoek had gebracht aan het generalaat. In de eerste week van november begon ze 

tekenen van haar aanwezigheid te laten voelen. We negeerden haar aanvankelijk, 

maar dat zal ze niet geapprecieerd hebben, want ze vroeg nog nadrukkelijker onze 

aandacht! 

 

Onze huisarts raadde ons aan uit voorzorg een coronatest te laten afnemen en tot 

onze verrassing testten de meesten van ons positief. Dankzij het gebed van velen 

en misschien ook de kracht van de kruidenmiddeltjes die we namen, had iedereen 

slechts milde symptomen: hoest, lichte koorts, spierpijn, verminderde eetlust, 

verlies van reuk en smaak en natuurlijk van energie. 

 

Terwijl dit nieuws naar jullie onderweg is, maken onze zieken het elke dag beter 

en zijn ze bijna klaar om het gewone leven weer op te pikken. De besmettelijke 



periode loopt ten einde. Maar de dokter adviseert ons om de 

veiligheidsmaatregelen nog aan te houden. 

 

Zo gauw het bevestigd was dat corona ons te pakken had, zijn de Belgische 

provincialen in actie geschoten. Heel attent en behulpzaam boden ze alle 

mogelijke hulp aan. Onze boodschappen werden gedaan, we kregen 

diepvriesmaaltijden, wegwerpmateriaal en wat we ook maar nodig hadden. Een 

belletje volstond en de spullen werden op onze stoep geleverd! Woorden kunnen 

niet volstaan om hen te danken voor hun snelle, onmiddellijke hulp! 

 

Dank ook aan ieder van jullie, voor jullie bezorgdheid en gebed, voor de steun die 

je ons gaf per sms of telefoon, e-mail of kaartje. 

 

Met zorg, bezorgdheid, solidariteit en, vanzelfsprekend, gebed overwinnen we het 

virus! Corona heeft de boodschap al begrepen dat haar plaats niet bij ons is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze beste wensen voor een 

zinvolle en vurige advent! 

 
 

 

 

 

De advent ‘roept ons op om de horizon van ons hart te verbreden, ons te 

laten verrassen door het nieuwe dat elke dag weer brengt. Daartoe moeten we 

leren los te komen van onze zekerheden, van onze uitgekiende plannen, want 

de Heer komt op een moment dat je het niet verwacht.’ (paus Franciscus) 


