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Lieve zusters,  
 

Zijn we niet méér dan verwend geweest met een prachtige zomer en nu bovendien nog een 

stralend najaar er boven op! Hoewel het niet voor iedereen zo ‘goed’ meeviel.  

Zon en warmte, we hebben ze nodig, maar te veel zon, te weinig water … het kan ook trieste 

gevolgen hebben.  

Zowel de natuur als de mens heeft gewoon ‘van elks wat’ nodig. 
 

Zo loopt ook onze levensweg nu eenmaal doorheen paradoxen, verrassingen en wederwaar-

digheden die ons goed of minder goed lijken … En wat al niet als er een storm opsteekt …  
Een schets die ieder allicht wel kan herkennen in eigen leven.  
 

Ook het leven van de Zalige Beatrijs van Nazareth, cisterciënzermoniale uit de 13
e
 eeuw 

(1200-1268), spreekt er van. 

Dit jaar werd binnen de  benedictijnse  familie op 29 augustus 2018 de 750
e
 verjaardag van 

haar overlijden herdacht. Samen Eucharistie vieren, maar ook luisteren naar een aantal 

bijdragen rond het leven en werk van de zalige Beatrijs. 

Ook het nieuwste boek van P. Klaas Blijlevens ofm cap. werd die dag gepresenteerd:  

Beatrijs van Nazareth. Zeven keer Heilige Minne.
1
 

                                                 
1
 P. Klaas Blijlevens, Zeven keer Heilige Minne, Halewijn, 2018. 

… en die heeft ze trouw gevolgd. 
 

7de Manier van Minne 

 

Minne  
heeft haar aangelokt, 

geleid en geleerd  
haar weg te gaan … 
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Wij brengen u graag de inleiding die P. Klaas zelf bij die gelegenheid gaf.  

 
     

Beatrijs van Nazareth en de Seven Manieren van Minne 

een parel van mystieke wereldliteratuur 

 

 

 

De minnemystiek van Vlaanderen tussen 1200 en 1400 heb ik leren 

kennen langs Ruusbroec. Zijn werken zijn goed gestructureerd: hij is 

een didacticus die niet zozeer schrijft over zijn eigen ervaringen, maar 

die ook weet hoe hij zijn lezers kan laten proeven van een steeds 

bewuster wordende persoonlijke relatie met God.  

Toen ik Beatrijs begon te lezen, 

ontmoette ik een heel andere persoon. 

Een gepassioneerde vrouw die in korte 

bewoordingen haar eigen ervaringen 

beschrijft.  
 

Beatrijs wordt geboren in Tienen in 1200 en overlijdt in Lier in 

1268. 

Zij is 37 jaar wanneer ze priorin wordt in het derde, door haar 

vader gestichte, klooster ‘Onze Lieve Vrouw van Nazareth’ 

aan de Nete in Lier.  

Op vijftienjarige leeftijd wordt ze novice en vanaf dan houdt ze een geestelijk dagboek bij in 

het Diets. Meer dan 20 jaar heeft ze, eerst in de abdij van Bloemendaal te Erkel (bij Waver) 

en daarna in de abdij van Maagdendaal te Oplinter (bij Tienen), geleefd naar de spiritualiteit 

van Cîteaux. Haar dagboek getuigt van een streng gereglementeerde kloosterlijke levensstijl 

met een vast dagprogramma.  
 

Maar ze noteert in haar dagboek ook persoonlijke reflecties op de kloosterlijke gebruiken. 

Heel bijzonder beschrijft ze haar groeiende relatie met God (Vita 120). Haar dagboek eindigt 

bijna gelijktijdig met haar overstap naar Lier.  
 

Wellicht is ze rond die overstap tot een diepere reflectie op haar kloosterervaringen gekomen 

door zich de vraag te stellen: hoe heb ik tot nu toe geleefd? Ging het alleen om die hele resem 

kloosteroefeningen of is er iets diepers met mij gebeurd?   
 

Een onbekend gebleven monnik, goed geschoold in theologie, zal haar dagboek in het Latijn 

vertalen met toch hier en daar heel eigen accenten. Zijn Vita wordt een van de vele Vita’s uit 

die hoogtijdagen van spiritualiteit rond begijnen, cisterciënzerinnen en reclusen.  

Beatrijs doorziet ineens wat de diepere grond is van haar kloosterleven: ingaan op een 

verlangen van Godswege om zijn minne voor haar te beleven.  
 

Die rode draad heeft ze uitgeschreven in haar mystiek traktaat over zeven belevingswijzen 

van de ene Minne. Terwijl Ruusbroec ons elf werken heeft nagelaten, schrijft Beatrijs slechts 

één korte tekst van nauwelijks 430 regels. Ruusbroec heb ik ervaren als een wijze en rustige 

leraar die in gestaag voortkabbelende zinnen zijn onderwerp uiteenzet.  

Met Beatrijs kwam ik een vrouw met temperament tegen, die met passie haar Godsavontuur 

beschrijft. Er straalt adellijke fierheid uit haar korte traktaat, waarin ze haar eigen ervaringen 

met woorden vanuit de grote stroming van de cisterciënzerspiritualiteit vastlegt.  
 

Minne is haar wachtwoord. De minnebeleving, zoals Beatrijs die verwoordt, kan men 

vergelijken met een diamant met zeven vlakken. Het zijn geen zeven trappen om als het ware 
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steeds hoger naar God op te klimmen, maar zeven aspecten van één doorleefde ervaring die 

ieder op zich en ook samen de éne ervaring van God als Geliefde weergeven. Net als 

Ruusbroec heeft Beatrijs haar tekst helder gestructureerd en opgebouwd naar een steeds 

intensere beleving. Er zit vaart in haar tekst, een stuwkracht die meeslepend is.  
 

Merkwaardig. Beatrijs refereert bijna nooit naar de vele concrete thema’s, waar de Vita vol 

van staat, zoals eucharistievieringen, visioenen, ascetische oefeningen, meditatiepraktijken en 

beschouwingen over de Triniteit. Haar traktaat is een reflectie op de éne zevenvoudige 

Godservaring, die Minne heet naar een tekst uit de Johannesbrief:  

 

De liefde is uit God.  

Wie liefheeft, is uit God geboren en kent God.  

Wie niet liefheeft, kent God niet,  

want God is liefde.       (1 Joh 4,7-8)  

 

 

Seven Manieren van Minne 

 

Beatrijs geeft haar traktaat een eigen titel:  

Over zeven belevingswijzen van de Minne.  

Het gaat dus over de wijzen van doen hoe de 

minne met haar is omgegaan.  

Ze schrijft: ‘Deze belevingswijzen vinden hun 

oorsprong in God en stuwen de mens weer terug 

naar God’ (Inleiding). De minne is van goddelijke 

oorsprong, ze raakt mij aan en voert mij terug 

naar God. 
 

Beatrijs heeft de diepe bronader ontdekt van al 

haar religieuze praktijken die alleen maar 

vermoeiend en belastend zijn wanneer ze niet als 

een antwoord worden beleefd op een innige 

persoonlijke betrokkenheid op een Geliefde. 
 

Haar tekst is een reflectie op haar belevingen 

met de minne, een bewuste ordening van wat 

minne met haar heeft gedaan, een synthese van 

de minnebeweging waardoor God haar naar 

binnen heeft getrokken. 

 

 

1. Verlangen en inzet  (eerste belevingswijze) 

 

Verlangen is het sleutelwoord van de eerste belevingswijze.  

Beatrijs gebruikt het woord ‘begerte’, een woord waarin wij nu nog een zekere passie horen. 

Minne uit zich dus allereerst als een verlangen, dat de mens vol passie voortstuwt naar de 

gelijkenis met Gods beeld. De mens is immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, dat 

wil zeggen om meer en meer te gelijken op het beeld Gods, dat Jezus Christus is. 
 

De mens wordt daarom aangetrokken tot een niet aflatende inspanning om te komen tot een 

levensstijl van puurheid, vrijheid en adel, waarin hij oorspronkelijk geschapen is. Dit gebeurt 
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wanneer hij onze Heer trouw dient, Hem moedig wil volgen en waarachtig wil beminnen. Dat 

omvat een heel levensprogramma dat veel inzet vraagt.  
 

Maar bedenk, zo besluit Beatrijs haar eerste wijze, minnedienst blijft een gave van God, 

omdat het verlangen naar de gelijkenis met Gods beeld zijn oorsprong vindt in de minne. 
 

Deze eerste wijze klinkt als een ouverture waarin de gedrevenheid van Beatrijs zich al laat 

voelen. Ze is niet tevreden met een middelmatig leven. Haar ingeboren waardigheid als mens 

wil ze ten volle realiseren. Daar verlangt ze naar en het is de minne die haar daarop richt met 

een mateloze inzet, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.   
 

 

2. Belangeloze dienstbaarheid  (tweede belevingswijze) 

 

Ook al gaat het in alle zeven wijzen om de éne beleving van de minne, toch brengt Beatrijs er 

ordening in aan.  

Na de eerste wijze beschrijft ze in de twee volgende wijzen haar actieve inzet. In de zeer korte 

tweede wijze horen we opnieuw een echo van een diepgaand verlangen: de Heer beminnen 

zonder enig waarom, gewoonweg uit minne alleen, omdat Hij de Heer is.  
 

Beatrijs verduidelijkt deze mateloze dienstbaarheid met het voorbeeld van een jonkvrouw die 

haar Heer van dienst wil zijn. Ze is één brand van verlangen, schrijft Beatrijs, bereid tot elk 

dienstbetoon tot eer van de Geliefde. In de beschrijving van deze levenswijze valt elke 

zelfconcentratie weg. Het middelpunt van het leven wordt verlegd naar de Geliefde, om Hem 

alleen te dienen zonder enige drang om te bezitten.  
 

Beatrijs is niet alleen een gepassioneerde vrouw, ze is ook een totaal edelmoedige en radicaal 

onbaatzuchtige. Mochten we haar in een interview vragen naar de reden van deze levenswijze, 

ze zou wellicht zeggen: ‘Ik hou van Hem, hartstochtelijk, omdat Hij mij het eerst heeft 

liefgehad’.  
 

 

3. Mateloos en toch onvoldaan  (derde belevingswijze) 

 

Je kunt zó wel willen leven, maar je bent mens en dan stoot je op grenzen. De minne is 

inderdaad niet te voldoen, schrijft Beatrijs in haar derde wijze, als keerzijde van de tweede. 

Niet kunnen realiseren wat je wilt, brengt pijn met zich mee.  

Maar het verlangen blijft. Het wordt zelfs een storm, het krijgt de allure van een ophitsende 

gejaagdheid om toch maar alle minnewerken te volbrengen.  
 

Hier komt de mateloosheid van de mystiek om de hoek kijken. De theologen van haar tijd 

hadden Beatrijs al gewaarschuwd: zoiets gaat alle menselijke krachten te boven. Maar ze wil 

er niet van weten. Haar verlangen is niet te matigen. Daardoor blijft ze onvoldaan. Is er dan 

geen oplossing voor dit conflict?  Menselijk toedoen is immers ontoereikend.  
 

In de slotregels van deze derde wijze verwoordt Beatrijs de uitweg uit die spanning in de 

liefdesbeleving. Zij schrijft:  
 

In die pijn moet ze blijven,  

tot het moment dat onze Heer haar troost 

en plaatst in een andere wijze  

van minnebeleving en van verlangen,  

namelijk een meer persoonlijk en inniger kennen van Hem’.  (III, 86-91) 
 

Alleen de Heer brengt de ommekeer.  
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4. Overvloedige vreugde  (vierde belevingswijze) 

 

Zoals de tweede en de derde wijze een tweeluik vormen, zo ook de vierde en de vijfde.  

Maar we zijn intussen op een ander niveau beland. Tot nu toe stuwde het verlangen de mens 

actief naar een houding van beminnen zonder maat, tot het onmogelijke toe. Dat was het 

moment waarop de Heer had gewacht.  

Vanaf nu neemt Hij het initiatief. Hij raakt de mens aan en tilt hem of haar op tot in zijn eigen 

goddelijk leven. Als God zichzelf ten volle laat ervaren, brengt deze genotvolle ervaring de 

mens in vervoering. 
 

In de vierde wijze beschrijft Beatrijs op 

poëtische manier in een oplopende climax het 

verloop van een mystieke levenswijze vanuit 

een passief begin: 
 

Dan wordt het hart  

zo teder aangeraakt door minne,  

zo hartstochtelijk naar binnen getrokken  

in de minne,  

zo hartelijk omvat door minne,  

zo sterk overweldigd door minne,  

zo minzaam omhelsd in minne,  

dat de ziel volledig overwonnen wordt  

door de minne.   (IV, 13-19) 
 

Beatrijs heeft zich volledig overgegeven aan de minne en de minne heeft haar zozeer 

overweldigd, dat ze zelf helemaal minne is geworden. Ze jubelt het uit in het ‘Hooglied van 

de minne’, waarin ze op een literaire manier de opslorpende kracht van de minne weergeeft:  
 

De schoonheid van de minne heeft haar opgegeten,  

de kracht van de minne heeft haar verteerd,  

de zoetheid van de minne heeft haar doen verzinken,  

de grootheid van de minne heeft haar verzwolgen.   (IV, 35-42) 
 

Een gevoel van volheid, een ervaring van overstroomd worden, een plotselinge aanraking. 

Beatrijs zal het ons in een beeld nogmaals verduidelijken:  
 

Zoals een boordevol vat  

onmiddellijk overstroomt en uitvloeit  

als men het aanraakt,   

zo wordt ook de ziel plotseling  

hevig aangeraakt en helemaal overrompeld  

door de grote volheid van haar hart,  

zodat ze vaak buiten zichzelf raakt,  

waar ze niets aan kan doen.  (IV, 63-71) 

 

 

5. Intense liefdespijn  (vijfde belevingswijze) 

 

Genietende overgave is niet alles in het mystieke leven. Het genotvol naar binnen getrokken 

worden in het leven van God (de Ander) op zijn initiatief heeft een keerzijde.  

In de vijfde wijze als complementair aan de vierde, beschrijft Beatrijs de pijn die voortkomt 

uit het niet kunnen voldoen aan die overvloed van weelde.  
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Hier gaat Beatrijs een typisch eigen woord voor de Middelnederlandse minnemystiek 

gebruiken: ‘orewoet’. Daarmee duidt ze een hartstochtelijk liefdesverlangen aan om ten volle 

te beantwoorden aan de aanraking van God. Het verlangen wordt een vurig woedende 

minnestorm, kortweg ‘orewoet’ genaamd, waarin de aspecten van vuur, storm en strijd de 

overweldiging van de minne verbeelden. Dit minnegeweld lijkt op een bombardement op de 

mens die als een klein broos wezen de innerlijke liefdesrazernij moet ondergaan. 
 

Beatrijs schrijft zelfs over een psychosomatische weerslag: 
 

Zo komt het de ziel voor  

dat haar aderen openbarsten,  

haar bloed kokend opborrelt, 

haar merg uitteert,  

haar beenderen verslappen,  

haar borst verbrandt en haar keel uitdroogt,  

zodat haar gelaat en al haar ledematen voelen  

de hitte daarbinnen door dat woeden van minne.  (V, 67-76)   
 

Met drie beelden visualiseert Beatrijs deze innerlijke 

verwonding: een pijl gaat dwars door haar hart, een vuur 

verteert als een bosbrand heel haar binnenste en een wonde 

verzwakt heel haar gestel. Vanwege de pijn verlangt de 

ziel soms om de verbondenheid in liefde te verbreken, 

maar ze wil de liefdeseenheid bewaren en dus kan ze de 

minne niet loslaten. De wonde is dus een minnewonde en 

houdt de verbondenheid in minne in stand.  
 

Met een soort koan eindigt deze vijfde wijze:  
  

Juist dat wat haar het meest kwelt en kwetst,  

dat heelt en geneest haar het meest.  

Wat haar slaat en verwondt,  

dat alleen maakt haar gezond.  (V, 123-128) 

 

 

6. Leven in volkomen minne  (zesde belevingswijze) 
 

Met de laatste twee wijzen komen we in het stadium van de 

zegevierende minne.  

Beatrijs beschrijft in de zesde wijze hoe de minne meester is 

geworden in de ziel. De hindernissen om tot een grotere 

gelijkenis met het beeld Gods te komen, zijn overwonnen.  
 

De strijd is geleverd en de ziel is verder gevorderd in een 

intiemere verbondenheid met God zodat Beatrijs zich ‘bruid’ 

van de Heer kan noemen. Vanwege de herstelde gelijkenis met 

Gods beeld wordt de minne nu met een grotere spontaneïteit 

beleefd. Minne beleven kost geen moeite meer: het is het 

spontaan doen van het goede met een moeiteloze vanzelf-

sprekendheid. 
 

In drie beelden, die van huisvrouw, vogel en vis, laat Beatrijs 

ons aanvoelen hoe het met ons gesteld is als de minne ons leven 

totaal beheerst.  



- 40/7 - 

Dan lijken wij op een huisvrouw die alles in huis op orde heeft. Beatrijs schrijft:  
 

Ze is minne  

en minne heerst in haar (VI, 52-53).  
 

Er is geen sprake meer van slaafsheid en onderdanigheid, maar van een koninklijke vrijheid 

zoals die van een vis in het water of van een vogel in het weidse luchtruim.  
 

Maar dan laat Beatrijs een waarschuwing horen. De mens komt pas tot deze volkomen vrije 

en spontane minnebeleving door inzet en inspanning. Er is geen gemakkelijke binnenweg. In 

een kleine minnespiegel laat Beatrijs aanvoelen, dat je er veel moeite voor moet doen om 

moeiteloos in de minne te leven. 
 

Ze besluit de zesde wijze met een kernachtige samenvatting waarin ze met woorden als 

vrijheid en vrede, goede gezindheid en adellijk leven een voorsmaak geeft van het hemelse 

leven, het begin van een blijvende gelukzaligheid. Dat is leven als een engel op aarde. 

 

 

7. Minne beleven op aarde in hemels perspectief  (zevende belevingswijze) 

 

Het besluit van de zesde wijze klonk als een afsluiter. Toch volgt er nog een zevende wijze, 

die één derde van de totale tekst bevat. Wat wil Beatrijs nog toevoegen aan de zes wijzen?  

Een nog hogere minnebeleving, zoals ze het uitdrukt in de inleidende beschrijving.  
 

Het gaat niet over het leven in de hemel, maar over de eeuwigheidsdimensie van het aardse 

minneleven, over de diepte ervan tot in het hart van God zelf.  
 

Dan wordt ze in de minne getrokken 

boven het menselijke uit, 

tot in de eeuwigheidsdimensie van de minne (Geest), 

in Gods onvatbare wijsheid (Zoon), 

in zijn ongenaakbare hoogte (Vader) 

en in de diepe afgrond van God (Drie-Ene).   (VII, 10-16) 

 

 

a. Een hemels visioen  

 

In drie stappen is zij tot dit besef van minnebeleving gekomen.  

Zij beschrijft allereerst in verhulde termen wat ze beleefde in een hemels visioen in 

Maagdendaal op een novemberdag in 1231.   

Ze voelde zich opgenomen te midden van de vurige serafijnen, dichtbij God. Hem mocht ze 

aanschouwen en van zijn minne genieten. Dit laat in haar een intens verlangen naar Hem 

achter:  
 

Ze zoekt naar Hem in zijn majesteit, 

ze volgt Hem daar  

en aanschouwt Hem met hart en geest. 
 

Ze kent Hem, 

ze bemint Hem,  

ze brandt van verlangen naar Hem.   (VII, 82-87) 
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b. Aardse ballingschap en intens hemelverlangen  

 

Wanneer ze ontwaakt uit de visionaire Godsschouwing volgt de tweede stap:  

de ervaring van het leven op aarde als een grote ballingschap, een harde gevangenis en een 

pijnlijk lijden.  

De terugslag na de topervaring brengt een gepassioneerde spanning teweeg naar het verlangen 

om voorgoed met Christus te zijn én, tegelijk gescheiden van Hem, te moeten voortleven in 

het aardse dal.  

Zo beknopt als Beatrijs is in de eerste zes wijzen, zo fel en uitgesponnen is haar klacht in de 

zevende wijze.  
 

Ze schrijft:  
 

Haar ballingschap kan ze niet vergeten,  

haar verlangen kan niet gestild worden,  

haar hunker is haar een trieste kwelling.   (VII, 113-118) 
 

Vijftig regels lang duurt haar klacht, omdat ze de aanwezigheid van haar Beminde moet 

missen. Wellicht is de lengte van haar klacht een verwijzing naar de lange strijd die Beatrijs 

heeft gevoerd tussen 1231, het visioen in Maagdendaal, en 1237, toen ze priorin werd in Lier.  

 

 

c. Beleving van de aardse situatie in een hemels perspectief   
 

In een derde stap komt ze tot levensaanvaarding.  

Ze moet leven in hoop en haar aardse situatie beleven in een hemels perspectief. De terugblik 

op de afgelegde weg als een proces om te groeien in minnebeleving, verwoordt ze in een 

leerdicht als een boodschap aan allen die zich aan de minne willen toevertrouwen.  

De levensweg is een pelgrimstocht, vol paradoxen, verrassingen en wederwaardigheden.  

 

Kernachtig formuleert Beatrijs haar concrete opdracht:  

leven in het nu, met het uitzicht op een blijvende 

vereniging na dit leven.  

Daarom wil ze altijd de minne volgen op haar 

pelgrimstocht naar het land waar ze eens liefdevol door 

haar Geliefde zal worden ontvangen.  

Daar zal ze van Hem genieten en binnengaan in de 

vreugde van haar Heer.  

Daar wordt ze verenigd met haar Bruidegom en volkomen 

één geest met Hem in onverbrekelijke trouw en eeuwige 

minne. 
 

Hier eindigt haar traktaat als een reflectie op de 20 jaar 

kloosterleven, opgetekend in haar Dietse dagboek. Vanaf 

haar overstap naar Lier beleeft ze nog 30 jaar als priorin 

de minne, heel concreet in het doen van werken van 

barmhartigheid, zoals de Vita ons vermeldt. In het leven 

van een waarachtig mystiek bewogen mens gaan actie en 

contemplatie hand in hand.   

 

 

Ik wil eindigen met een gedicht van Maria de Groot. 
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Beatrijs, de gelukzalige, besefte dat Híj haar had gevonden en dat zij in de ogen van haar 

Geliefde een kostbare parel was.   

Haar kort traktaat gaat over  Gods verlangen naar haar en haar minneleven met Hem.  

Een zevenvoudige schittering: een van de oudste mystieke teksten uit ons taalgebied, die men 

terecht een parel heeft genoemd in de wereldliteratuur van de Middelnederlandse 

minnemystiek. 

 

 

 

 

 

Pater Klaas Blijlevens, ofm cap. 

Illustraties / tekeningen van Jan Philippus, ofm cap. 

uit het boek van P. Klaas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen hij de markt bezocht 

zag hij juwelen 

een schat van linde 

purper en smaragd 

en zijde 

om rondom zijn hoofd te winden 

tot turban van zijn tanende gezag 
 

en ook een kleine parel 

die daar lag 

en steeds tevergeefs 

opglansde in de weelde – 
 

die nam hij op 

en glimlachte en streelde 

mijn dofheid weg 

ik zag hoe hij mij kocht 

met blijdschap 

en boven mijn prijs betaalde 

omdat hij had gevonden wat hij zocht. 

 



- 40/10 - 

 

 Overleden zusters UVC                             november 2017 - oktober 2018 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNUNCIATEN 
 

 Westmalle     Zuster Maria Bernadette   

             van de Onbevlekte Ontvangenis     12.06.1929    12.12.2017 

            Zuster Maria Paula van het Kruis      15.12.1923    11.07.2018 

            Zuster Maria Dimphna  

             van de Onbevlekte Ontvangenis     29.03.1924    05.08.2018 
 

BENEDICTINESSEN  
  

 Bonheiden      Zuster Christien               05.07.1928    19.12.2017 

 Ledegem      Zuster M.-Thérèse van het Kind Jezus   04.07.1926    13.03.2018 

            Zuster Maria Jozef              02.09.1932    10.08.2018 

 Schotenhof     Zuster Fredeswinde Maria          05.08.1938    12.09.2018 
 

CLARISSEN 
 

 Boom        Moeder Godelieve              21.09.1925    19.12.2017 

 Lokeren       Zuster Marie-Alfonsine           22.03.1924    25.07.2018 

 Oostende      Zuster Marie-Francis             27.07.1943    26.03.2018 

   (Roeselare) 
 

KAPUCINESSEN    
 

 Brugge       Zuster Myriam                27.11.1924    26.04.2018 
 

KARMELIETESSEN 
 

 Aalst         Zr M. Magdalena vd Gekruisigde Jezus  30.07.1928    06.03.2018 

 Antwerpen     Zuster Agnes van de Hemelse Vader    18.07.1937    29.01.2018 

 Blankenberge    Zuster Johanna van de Drieëenheid     30.05.1933    23.01.2018 

 Moerzeke      Zuster Lea van Jezus             29.03.1936    28.05.2018 

 Weelde       Zuster Lutgart van het H. Hart       26.02.1940    18.04.2018 

            Zuster Lucia vh Onbevl. Hart v. Maria   12.09.1928    24.04.2018 

In ons hart is droefheid 
om hen die gestorven zijn 
en ons zo dierbaar blijven. 
 

In ons hart is blije herinnering 
om hun manier van leven 
die zij hebben doorgegeven. 
 

In ons hart is dankbaarheid 
om hun trouwe gegevenheid 
en onwankelbaar Godsgeloof. 
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KLEINE ZUSTERS van JEZUS  
 

 Brussel       Zuster Liliane Dominique van Jezus   17.04.1935    22.02.2018 

 

NORBERTINESSEN   
 

 Veerle        Zuster Imelda                08.05.1935    15.09.2018 

 

PASSIONISTINNEN 
 

 Tielt          Zuster M. Lutgarde van Jezus’ H. Zijde 11.03.1937    13.11.2017 

 

 

 

 
 

 Alvast te noteren voor 2019 
 

 

 
*   De jaarlijkse Ontmoetingsdag voor oversten en afgevaardigden  

   gaat door op woensdag 19 juni 2019  

   in de Oude Abdij van Drongen - Gent. 

   Met medewerking van Zr Nicole Vennekens, bisschoppelijk gedelegeerde voor de     

   religieuzen.     
 

*   Sessie voortgezette vorming voor allen .  

   Van maandagmiddag 15 t/m donderdagmiddag 18 juli 2019  

   in de Sint-Sixtusabdij - Westvleteren. 
   

   Thema:  ALS GOD ONS TE BINNEN SCHIET... 

         Hoe niét en wél over God spreken, in het spoor van Emmanuel Levinas,  

         als uitdaging voor christenen. 
 

   Inleider:  Prof. Em. Roger Burggraeve, sdb 
 

 

 

Lieve zusters, 
 

Dit nummer was vooral gewijd aan de Zalige Beatrijs van Nazareth en haar spiritualiteit, 

neergeschreven in het traktaat Zeven Manieren van Minne. 

Binnenkort wordt in een volgend nummer datzelfde thema nog eens belicht, met het 

getuigenis van een moniale. 

We hopen dat de woorden van Beatrijs ons allen inspireren bij ‘onze eigen manier van minne’ 

en ons bemoedigen op onze ‘levensweg’. 

We wensen u allen een gezegend Hoogfeest van alle Heiligen en … Zaligen! 

 

Met zusterlijke groeten, 

  Zr Kirsten en het UVC-comité 
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Verantw. uitgever Butaye K.  Abdijlaan 9  2960  Brecht   tel  03 313 92 50  uvc.zkirsten@telenet.be 
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