we aten in stilte.” Toen de borden bijna leeg
waren, schrok ze van het schrille geschraap en
gekras over de tinnen borden. “Dat geluid…ik
hoor het nog!”
Jong
“Als nieuwkomer kreeg je een engelbewaarder,
een novice, toegewezen die je wegwijs maakte.
Hoe je de strozakken voor het bed moest
klaarmaken en hoe het werkte met de kap
bijvoorbeeld,” vertelt Zr. Francina. Zr. Paulino:
“Het nichtje van de algemene overste, Zr.
Imelda, zat piano te spelen in de recreatiezaal.
Wij gingen spontaan zingen en springen en
dansen! We waren jonge vrouwen, die barstten van de energie.” Zr. Mathilde herinnert
zich nog goed hoe lang het duurde om voor
ieder een das te halen. “Uit verveling gingen
wij touwtje springen met die das.”
Bende
“Wat ik nu toch voor een bende binnengekregen heb,” zei Zr. Frederica, postulantenmeester
over deze groep. De lieve, broze zuster heeft
later eens gezegd: “Moeilijk waren jullie niet,
maar wel heel anders dan de groepen daarvoor.
Zo druk en eigengereid.”
Lawaai
“We kwamen met veel lawaai binnen en deden
wat we wilden. We waren nog helemaal in een
roes van de vele kermissen na de bevrijding.
Bovendien had iedereen veel meegemaakt in
die onzekere en arme oorlogsjaren. We hadden
soms het idee in het museum terechtgekomen
te zijn,” bekent het viertal. Zr. Francina lacht:
“Als ik van de trap afvloog, kreeg ik te horen:
‘Een zuster loopt tree voor tree.’”
Vorming
Met vallen en opstaan maakten ze zich de
gebruiken en de spirituele vorming van de
Congregatie eigen. Ze kregen een gedegen
geestelijke scholing, onder meer met catechismus, retraite en naast de werkzaamheden
in het klooster was er veel tijd voor gebed.
“Tussendoor hebben we ook veel lol gehad.
We ontmoetten elkaar in de recreatiezaal en
aten in een hele grote refter met z’n 75-en.

Je zat op nummer aan lange tafels, op banken.
Hoe vaak die niet zijn omgevallen!,” herinneren
ze zich vrolijk.
Uitvliegen
Na het postulaat en noviciaat in het Moederhuis
vloog iedereen uit naar een ziekenhuis of
school ergens in Nederland. Het naoorlogse
Nederland moest opgebouwd worden. Na drie
jaar volgde de Eeuwige Professie. Veel zusters
uit die eerste lichting na de oorlog zijn, om diverse redenen, voor die tijd weggegaan. “Ruim
veertig zijn gebleven, waaronder wij. Naderhand
werden we daarom in de Congregatie ook wel
gekscherend de ‘Heilige Bende’ genoemd.”
(“We waren zo rustig geworden!”)
Levenservaring
Ieder ging haar eigen weg. Zr. Francina vertrok in 1966 voor 18 jaar naar Indonesië en de
Filippijnen. De anderen bleven in Nederland.
Zr. Agneta was onder meer contactpersoon in
Insula Dei in Arnhem; Zr. Mathilde werkte 39
jaar lang in Venlo, bij o.a. de kinderbescherming
en Zr. Paulino stond 40 jaar lang in Udenhout
aan school. Allen maakten ze de diverse vernieuwingsgolven mee in het kloosterleven en in
de Congregatie.
Verbondenheid
Hoewel ze elkaar vooral kennen van die eerste
jaren, voelen ze bij iedere ontmoeting meteen
een bepaalde verbondenheid. “Destijds zijn we
met elkaar dezelfde weg opgegaan. We waren
samen jong. We hebben samen ons 50-, 60-,
70-jarig kloosterfeest gevierd. Vanuit onze
roeping geloven en vertrouwen wij allemaal op
de Voorzienigheid. Als groep heb je toch iets
eigens.”
Ondanks rollator en stok is die levendige,
ietwat rebelse vonk er nog steeds.
“We moeten gauw weer wat gaan
‘uitspoken’!,” vindt Zr. Mathilde. De anderen
zijn het daar volledig mee eens. Spontaan
trekken ze de agenda’s en maken een
afspraak om “de Bende te herbevestigen.”

Resultaten
lezersonderzoek
Met het blad ‘Zusters’ van februari 2016 stuurden we een korte
lezersenquête mee om na te gaan hoe u, als lezer, het informatieblad
waardeert. Hieronder presenteren wij u de resultaten van het onderzoek.

Dit zijn de lezers
De lezers van het blad ‘Zusters’
zijn 40 jaar of ouder. 17% van
hen is 40-60 jaar; de grootste groep is 60-80 jaar (46%).
Bijzonder: 31% van de respondenten is ouder dan 80
jaar. En dan zo betrokken een
enquête invullen, dat is vitaal!
Het blad wordt vooral door
vrouwen gelezen (68%).
Er is een evenwichtige verdeling te zien in de achtergrond
van de lezers. De respondenten
zijn zusters scmm, mensen die
werken binnen de Nederlandse
Provincie of er
hebben gewerkt.

JONGER DAN 40 JAAR

1%

40-60 JAAR

17%

60-80 JAAR

46%

OUDER DAN 80 JAAR
NIET BEANTWOORD

31%
5%

Leeftijd van de lezers.

Dan is er de groep familieleden
of vrienden van de zusters en de
groep religieuzen en bondgenoten, bijvoorbeeld van Bezield
Verband of de Barachgroep.
De laatste groep kruiste de optie
‘anders’ aan. Onder hen zijn
uitgetreden zusters, iconenschilders, oud-leerlingen van zusters
en mensen die zusters kennen uit
de parochie of van een sociaalmaatschappelijke organisatie.

Hoeveel bladen per jaar?
Meer dan de helft van de respondenten wil het blad 6 keer per
jaar blijven ontvangen. Bijna 40%
zou de frequentie willen terugbrengen naar 4 of 3 keer per jaar,
waarbij 4 keer per jaar de voorkeur heeft.
Zijn er rubrieken of onderwerpen die u mist in het blad?
Zo’n 40% van de respondenten

HOGE RESPONS
Maar liefst 403 lezers stuurden de enquête
ingevuld terug, via de bijgevoegde antwoordenveloppe of anderszins. Wij zijn
heel blij met deze hoge respons van ruim
40%. Aan de hand van jullie reacties
kunnen wij het blad verder verbeteren. We willen u, bij deze, hartelijk
danken voor uw medewerking!

6 KEER PER JAAR

57%

4 KEER PER JAAR
3 KEER PER JAAR
NIET BEANTWOORD

over de nieuwbouwplannen
in woonzorgcentrum Mater
Misericordiae in Tilburg, over
zusterschap en over diverse beleidsonderwerpen die spelen in
de Nederlandse Provincie.

32%
7%
4%

Hoe vaak zou het blad 'Zusters
moeten uitkomen wat u betreft?

Persoonlijke verhalen
van zusters
Bij de persoonlijke verhalen
hebben artikelen over vroeger
de voorkeur, bijvoorbeeld over
het werk dat zusters hebben gedaan en hoe het eraan toe ging
in het kloosterleven. Ook is er
interesse in roepingsverhalen
en hoe zusters nu in het leven
staan.

68% Vrouw
21% Man
11% Niet beantwoord
Het blad 'Zusters' wordt
vooral door vrouwen gelezen.

geeft aan geen onderwerpen te
missen in het blad. De overige
60% kruiste ‘ja’ aan bij deze
vraag. Zij gaven daar regelmatig bij aan niet echt iets
te missen, maar vooral méér
over een bepaald onderwerp te
willen lezen. Ontwikkelingen
in de Congregatie en persoonlijke verhalen van zusters lopen
daarin op kop. Respondenten

geven ook aan meer verhalen
over de andere landen/provincies binnen de Congregatie te
willen lezen.
Ontwikkelingen
in de Congregatie
Met name familie en vrienden
zijn erg benieuwd naar wat
er in de Congregatie gaande
is. Ze willen meer weten

Doelgroep van het blad 'Zusters'.
(OUD) MEDEWERKER

20%

FAMILIE

13%

VRIENDEN

6%

BONDGENOOT

6%

RELIGIEUZE

12%

ZUSTER SCMM

20%

ANDERS
VRAAG NIET BEANTWOORD

16%
6%

Heeft u verdere suggesties of
opmerkingen, bijvoorbeeld
over vormgeving/inhoud?
Het algemene gevoelen is
positief. De omvang van het
blad is prima, de vormgeving
is kleurrijk, het lettertype goed
leesbaar, de inhoud gevarieerd
en inspirerend. Regelmatig
wordt opgemerkt dat het fijn is
dat er foto’s in staan, zowel van
zusters in vroeger tijden als van
zusters nu.
De kritische noot is er gelukkig ook. Het blad mag wel wat
eenvoudiger. En wellicht kunnen we rekening houden met
het milieu: het blad op gerecycled papier uitbrengen? “Enige
verdieping der inhoud zou het
blad zeker beter maken,” merkt
iemand op. En het mag nu en
dan iets minder enthousiast.
Rapportcijfer: 8!
We worden er stil van.
Gemiddeld krijgt het blad een
dikke 8 van de lezers. Er worden zelfs negens en tienen

uitgedeeld. Slechts een enkeling
geeft een 6 of een 7. Van de mogelijkheid om een toelichting te
geven op dit cijfer, maken velen
gebruik. Naast de zaken die
hiervoor al zijn gezegd, uiten
mensen vooral hun dankbaarheid en geven aan trots te zijn
op het blad als visitekaartje van
de Congregatie.

“Prettig leesbaar door
diversiteit aan onderwerpen.”
“Het blad is mooi en met zorg
uitgegeven. De teksten zijn
boeiend. Ik kijk steeds uit naar
het volgende nummer.”
“Wij zijn dankbaar dat wij
door dit blad bij gebeurtenissen
van de Congregatie betrokken
worden.”
“Het blad verbindt mij met
mijn familie en ondersteunt
de relatie tussen zusters en
leken. Je blijft op de hoogte
en betrokken bij wat er in de
Nederlandse Provincie gebeurt.”
“Inspirerend en een licht in
deze harde tijd. Er zijn nog
barmhartige, wijze, warme
mensen waarvan dit tijdschrift
verhaalt.”

Afsluiting Jaar
van Barmhartigheid
Het Jaar van Barmhartigheid begint stilaan
naar zijn einde te gaan. Op 20 november 2016,
(Hoogfeest van Christus, Koning van het
Heelal), wordt dit buitengewoon Heilig Jaar
afgesloten. Paus Franciscus riep dit jaar uit als
een uitnodiging aan alle mensen om terug te
keren naar God via de weg van Barmhartigheid.
Ter bezinning op dit jaar geven we u graag het
volgende gedicht mee van Zr. Rosa Olaerts,
Generale Overste Zusters van Liefde.
De herfst leert mij barmhartigheid,
de stilte na de bloei
en van de vruchtbaarheid het laat
maar toch verwachte akkoord
dat rust brengt en dat deemoed leert
wanneer het wordt gehoord.
De herfst leert mij barmhartigheid:
het eindeloos opnieuw vergeven
aan al wat zwak is,en zo broos
dat dood bekroont het leven.
Ik wil niets meer, ik baan geen weg
maar volg Uw spoor verloren.
De herfst leert mij geduld en trouw,
de stilte na de uren,
geen boom in blad waarop ik bouw
maar stam en takken, wortels diep
die dragen ’t staan en ’t buigen
aan weer en winden onderdanig.
De herfst leert mij geduld en trouw,
het licht van vele vuren
die eenzaam branden in de nacht.
Wie hoort bij wie, waar is mijn thuis,
waar word ik echt verwacht?
De herfst wil mij dit leren.
Uit de dichtbundel ‘Kristallijn’, 1986

