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Lieve zusters,  
 
Het is alweer even geleden dat er een nummer van Schakelaartje in de bus viel - of het nu de 

‘gewone’ brievenbus of de mailbox is …. 

Midden deze zomertijd, en op het Hoogfeest van de Ontslaping van de Moeder Gods, zijn we 

er dan eindelijk toch weer. 

Het wordt deze keer hoofdzakelijk een ‘verslagen’-nummer …. 

Ja, er waren verschillende gelegenheden waarbij we kans hadden elkaar te ontmoeten of samen 

te vieren. Daarvan krijgt u met woord en beeld een weerklank. 

Voor wie er bij mocht zijn, een mooie herinnering en voor wie niet in de gelegenheid was, toch 

een kans om te delen in die verrijkende en deugddoende momenten. 

 

 

 
 

Halleluja, 
heden is Maria  

ten hemel opgenomen. 
Met Christus 

is zij verheerlijkt 
in eeuwigheid. 

Halleluja. 
 

Ontslaping van de Moeder Gods 

Byzantijnse mozaïek, Istanbul 
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 OVC - Ontmoetingsdag                                                                   22 mei 2019 
 

 

22 mei 2019 stond al sinds vorig jaar in onze agenda gepland voor de jaarlijkse ontmoetings- 

en bezinningsdag van OVC (Ontmoeting Vlaamse Contemplatieven) - opvolger van Jong-

UVC. 

We blijven sowieso bij de jong-sten in onze gemeenschap en we dragen dat ‘jong’ toch ook nog 

altijd mee in ons leven.  
 

Plaats van samenkomst was dit jaar bij de Zusters Clarissen in Gent. 

En zoals het past bij Clarissen is ook broeder Zon helemaal van de partij die dag. Niet enkel 

buiten - waar we over de middag sterk van genieten met een wandelingetje in de lieflijke en 

keurig verzorgde kloostertuin. De zon is ook aanwezig in onze bezinning en uitwisseling en 

geeft licht en warmte aan de woorden, de vragen en de zorgen die we met elkaar mogen delen.  
 

Gewoontegetrouw komt tijdens het onthaalmoment met koffie - en vanwege de drie jarigen die 

week nog extra versterkt met allerlei ‘goeds’ - al een eerste uitwisseling rond het reilen en zeilen 

in onze gemeenschappen op gang. Niet zomaar wat nieuws vertellen, maar met een warme 

bekommernis voor ieders weg van vreugden en zorg.  
 

Gastvrouw Zr Marie-Stephanie heeft ons als opening voor de bezinning een tekst bezorgd -  

een gebed van de Zalige Paul Giustiniani, Camaldolenser eremiet (1476-1528). 
 

 Heer Jezus,  

 Gij die het licht zijt zonder hetwelk niets verlicht wordt,  

 Gij die alleen de duisternis ziet die mij omringt, 

 ik durf niet te zeggen:  

 geef mij het licht om Uw licht te zien. 

 Mij volstaat het dat Gij mij mijn duisternis laat zien. 

 Ik ben zo blind dat ik het niet kan zien. 

 Ik neem zelfs mijn blindheid voor licht. 

 Ik ben zo diep in de fout dat ik mijn fout niet waarneem.  

 Ik neem leugens aan voor waarheid. 

 De dood is zover gevorderd dat ik,  

 gewond en bedekt met zweren, 

 niet langer mijn pijn en wonden voel. 
 

 Breng mij tot mijzelf terug 

 want in mijn ellende ben ik niet alleen van U afgedwaald,  

 maar ook van mijzelf;  

 ik ben een vreemde voor mezelf geworden.  

 Breng mij tot mijzelf terug  

 zodat ik naar U toe kan gaan. 

 Maak mij mijn duisternis bekend,  

 zodat ik naar het licht kan kijken: 

 als ik mijn eigen ellende niet ervaar,  

 kan ik geen beroep doen op Uw genade. 
 

 Vanwege mijn zonden word ik voor Uw Majesteit tot niets herleid: 

 maak dat ik in mijn eigen ogen ook tot niets herleid kan worden;  

 maak dat ik mezelf volledig mag verachten,  

 dat ik de omvang van mijn onzuiverheid mag peilen. 

 Ik ben niets in Uw ogen als ik in mijn eigen ogen tot niets gebracht word. 
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 Ik kan niet uit mijn ellende geraken zolang ik deze niet zie. 
 

 

En dus zeg ik niet tot U met Mozes:      

‘Toon Uzelf aan mij.’                    Ex. 33, 18 

Ik zeg alleen maar tegen U:       

‘Toon mij aan mijzelf.’  

Hoe kan ik U zien,  

ik, die in mijn eigen zelf niet kan zien? 

Niets is dichterbij of intiemer voor mij  

dan mijn eigen geweten. 

En toch is de wolk die mij aan mezelf onttrekt  

zo dicht dat ik mijn zonden niet kan zien. 

 

 

 Elke dag, op elk moment, zondig ik en dwaal ik; ik beledig God en mijn naaste. 

 En op het moment dat ik zondig, ben ik zo blind dat ik vergeet wat ik aan het doen ben. 

 Al te vaak verzuim ik te doen wat Gij gebiedt, of ik doe wat Gij verbiedt: 

 op elke manier overtreed ik Uw geboden,  

 of als ik me bewust ben van mijn zonden, vergeet ik die onmiddellijk. 

 Hoe kan ik mijn fouten bekennen, zoals ik verplicht ben te doen, als ik ze niet ken? 

 En dus zeg ik, Heer, en ik blijf maar herhalen:  

 ‘Toon mij aan mezelf’,  

 opdat ik mijn zonden mag kennen.  
 

Voor sommigen is het niet zo ‘gemakkelijk’ om elk van zijn woorden ook tot de onze te nemen, 

maar toch blijft het wezenlijke overeind: ‘Toon mij aan mezelf’.  

Dit is nodig om verder te zien. Nodig op onze weg van het ware zoeken naar God. 

Dit gebed roept ook andere gebeden op waarin dezelfde inhoud aan bod komt: Psalm 139, het 

gebed van Charles de Foucauld, het ‘Veel te laat heb ik U lief gekregen’ van Augustinus. 
 

Vanuit enkele vragen ter overweging staan we hier nog verder bij stil: 
 

 . Hoe zie ik mijn gebedsleven in mijn dagelijks omgaan met mezelf,  

  mijn gemeenschap en met God? 

 . Kan de bewustwording van de tekortkomingen / de blinde vlekken in mijn gebedsleven  

  mijn relatie tot, en met God en met mijn medezusters bevorderen en mijn persoonlijk  

  geestelijk leven tot rijpheid brengen? 
 

Het gaat (r)echt naar de kern van ons leven, in het grote en kleine van elke dag. 

En we vinden sterkte in elkaars verhaal. 

Naar het einde toe, mogen we ook nog delen in het eigene van ieders bidden. Dank! 
 

We spraken reeds over het Licht en de warmte die deze dag doorstraalde. 

Die warmte mogen we ook ervaren in het gastvrije onthaal en de ontmoeting met de zusters, 

tijdens het gezamenlijke middaggebed en het korte ontmoetingsmoment in de lange 

kloostergang, waar Zr Marie-Stephanie de vreugdevolle en speelse Franciscaanse geest nog wat 

meer laat spreken door een elegante step-rit in de lange kloostergang … 
 

Met een woord van warme dank aan de gemeenschap van de zusters Clarissen dat we die dag 

bij jullie mochten doorbrengen. 
 

  Datum en plaats voor volgend jaar werden reeds vastgelegd: 

  woensdag 13 mei 2020 in de Priorij van de Wijngaard in Brugge! 
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  18e driejaarlijkse Algemene Vergadering UVC - gehouden tijdens - 

 de 3e jaarlijkse Ontmoetingsdag voor Oversten en Afgevaardigden       19 juni 2019 
 

 
Woensdag 19 juni. 

Om 6.45u vertrekken Zuster Martine en ik naar het station voor de ontmoetingsdag van de UVC 

in Drongen. Het onweer is net voorbij maar het regent nog. 

Aan de hoek van de steenweg stopt net een bus. De chauffeur wacht op ons!  
 

Zouden we de hele dag zoveel geluk hebben?  

Het lijkt er op want we zijn zó goed op tijd dat we nog een trein vroeger kunnen nemen. 

Als we in Drongen uitstappen is de lucht opgeklaard, de zon piept door de wolken en een 

vriendelijke dame die ons ziet aarzelen aan de tweesprong vraagt: moeten jullie naar de oude 

abdij? 

Enkele zusters zijn al aangekomen. We hebben ruim de tijd om alles klaar te leggen voor de  

28 zusters die naar de ontmoetingsdag zullen komen. 

Van alle hoeken van het land komen ze en het is een hartelijk weerzien. 

Onmiddellijk zit de zusterlijke sfeer erin. Het belooft goed te worden. 
 

Zuster Nicole Vennekens zal de dag begeleiden. Ze opent met het mooie lied van Stef Bos in 

het Zuid-Afrikaans : jou land is my land. Het refereert naar het boek Ruth. 

In de bezinning laat ze ons het lied verstaan als God die tot elk van ons deze woorden spreekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tijdens deze Algemene Vergadering wordt het UVC-comité voor de komende 3 jaar gekozen 

volgens het in 2019 vernieuwde en goedgekeurde  Reglement van inwendige orde van de UVC. 

Dit gebeurt voortaan in 2 stemrondes. 

De eerste stemronde, in de voormiddag, is al richtinggevend. In de namiddag volgt de tweede 

stemronde die duidelijk uitsluitsel geeft. 

 

Ek is n vreemde hier 
Ek het my land gelos 
Ek het jou pad gekruis 
Ek het jou spoor gevolg 
 
En ek weet die toekoms is onseker 
En die donker is digby 
En ek weet ons wag n lange reis 
Reg deur die woestyn 
 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart is my hart 

Ek weet jou volk is bang 
Voor ons wat anders is 
Maar ek sal brugge bou 
Daar waar die afgrond is 
 
En wanneer die donker kom 
En jou mense my ontwyk 
Sal ek my liefde gee 
Totdat die haat verdwyn 
 
Want jou huis is my huis 
Jou angs is my angs 
Jou stilte my stilte 
Jou land is my land 
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Zo wordt het nieuwe ‘oude’, maar enigszins ‘afgeslankte’ comité herbevestigd. 
 

  Zr Kirsten Butaye   Trappistinnen    Brecht   voorzitster   

  Zr Trees Cooman    Clarissen     Oostende  secretaresse 

  Zr Marleen Goudsmet  Karmelietessen 

           van St.-Jozef    Torhout   schatbewaarster 

 

Intussen vertelt elke overste of haar afgevaardigde met vertrouwen en openheid over haar 

gemeenschap, over het wel en wee van het voorbije jaar, de zorg voor de ouder wordende 

gemeenschap, hoe de dagorde aangepast wordt, over zieke en overleden zusters; maar evengoed 

over initiatieven en vieringen, over deugddoende ervaringen en wat de gemeenschap voor de 

omgeving en de buurt betekent.  

We luisteren stil en intens naar de met liefde vertelde verhalen. 
 

Tot slot wordt M. Erica die al eerder had aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen, in 

de bloemetjes gezet.  

 

Zij die zich onafgebroken met hart en ziel voor de UVC 

heeft ingezet en het aldus in 1997 verwoordde:  

Als God een werk begint, is Hij de enige die het tot een goed 

einde kan brengen. Tussen deze twee polen van begin en 

einde nodigt Hij ons uit om voor elkaar levende schakels te 

zijn in blijde dagen en dagen van zorgen. 

Zeker, het was haar grote bekommernis elkaar te kennen en 

te bemoedigen, te helpen zorgen voor de voortgezette 

vorming in de gemeenschappen tot ver-rijk-ing en vreugde 

van ons allen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent uniek 
 

Afscheid nemen … 
 

22 vol-gemaakte jaren  (1997-2019) 
bent u door UVC-wateren gevaren: 
zes jaar aan het roer als kapitein 
en nog veel meer jaren als denkend brein. 
Hoe u te danken voor zoveel  inzet, leiding en bezieling 
aandacht en goede zorgen vol van feeling. 
  

Dank om 
 

uw waardevolle inbreng bij  het vergaderen, 
het ultieme woord bij het palaveren; 
uw bescheiden wijsheid als emerita, 
de legendarische onvergetelijke dankwoordjes  
 van een echte perita; 
dat alles met een pittige en humoristische noot 
die aan uw geest vol spirit altijd weer ontsproot. 
  

Wij wensen en bidden u toe 
dat God uw weg en uw gemeenschap  
mag zegenen met vrede en vreugde. 
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Na zo’n boeiende en bemoedigende dag was iedereen er meteen voor te vinden om op de foto 

te staan. 

 

 

Niets dan stralende gezichten. Niets dan tevredenheid om deze deugddoende dag. 

Wat zich ’s morgens al aankondigde werd door getrokken: het was een dag vol geluk. 

En ik geniet nog na!                   Zr Trees - Clarissen Oostende 

 

 

En nog enkele woordjes achteraf , die in dezelfde toonaard klinken: 
 

* Ja, het was een deugddoende ontmoetingsdag waar we echt als zusters samen waren. 

 Er was een groot vertrouwen en samen gedeelde broosheid maakt ons sterk! 
 

Zr Martine - Clarissen Oostende 

 

* Uit ter harte danken wij u voor de degelijke en aangename dag van de UVC in Drongen. 

 Een goede dagorde waarin veel gezegd en gebeurd is: fijne inleiding van Nicole, 

 eenstemmige verkiezing - 3 jaarlijks overzicht en het delen met elkaar. 

 Nogmaals, hartelijk dank voor de bemoedigende dagen een genegen groet. 
 

Z.M. Cecilia en Z.M. Stephanie - Clarissen Gent 

 

* Ik bewaar een fijne herinnering aan deze ontmoetingsdag. De groep is werkelijk in 

 vertrouwen en authenticiteit naar elkaar toegegroeid. Het zal zeker velen deugd gedaan 

 hebben! 

 Hartelijk,                                                                                                     Nicole Vennekens 

 

 

 

Tijdens de Algemene Vergadering geeft Zr Kirsten, als voorzitster, het overzicht van de 

activiteiten en bijeenkomsten die in de afgelopen 3 jaar werden gehouden. 

We laten dit overzicht hierna nog volgen. 
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DRIEJAARLIJKS OVERZICHT VAN DE UVC     2016 - 2019 

 

 

I    SESSIES VOORTGEZETTE VORMING 

 

2016 
 

18 april - 21 april 2016 in de Sint-Sixtusabdij - Westvleteren, o.c.s.o 
 

Thema:  Het gelaat van de barmhartigheid. 
 

Inleiders: P. Wauthier de Mahieu, s.j., antropoloog en professor em. KU Leuven 

    Imam Jamal Maftouhi,   onderrvoorzitter van de Unie van Antwerpse   

               moskeeën en islamleraar in Boom 

    Rabbijn Aharon Malinsky,  geeft lezingen aan de Universiteit van Antwerpen; 

                   medestichter van de dialooggroep ‘Trialoog’ die de 

               vrede tussen de godsdiensten in België bevordert 

17 aanwezigen  

 

 

2017 
 

24 april - 27 april 2017 in de Sint-Sixtusabdij - Westvleteren, o.c.s.o 
 

Thema:  Jezus Christus, gestorven en verrezen ‘voor ons en omwille van ons heil’  

    Heilsbetekenis van de kruisdood en verrijzenis van Jezus Christus 
 

Inleider:  E.H. Prof. Stefaan Franco, professor en geestelijk directeur aan het Groot-  

              seminarie te Brugge en vrijwillig wetenschappelijk  

              medewerker aan de Faculteit Theologie en Religie-  

              wetenschappen van de KU Leuven 

21 aanwezigen 

 

 

2018 
 

10 september - 13 september 2018 in de Sint-Sixtusabdij - Westvleteren, o.c.s.o 
 

Thema:   Het gelaat van de vreemde ander - Mens, verantwoordelijkheid en God 
 

Inleider:  E.H. Prof. Em. Roger Burggraeve, sdb, prof.em. Ethiek aan de KU Leuven  

              en internationaal erkend Levinas-onderzoeker  

25 aanwezigen    

 

 

2019 
 

17 juli - 20 juli 2019 in de Sint-Sixtusabdij - Westvleteren, o.c.s.o 
 

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:  E.H. Prof. Em. Roger Burggraeve, sdb, prof. em. Ethiek aan de KU Leuven  

              en internationaal erkend Levinas-onderzoeker  

27 aanwezigen  
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II    ONTMOETINGSDAGEN VOOR OVERSTEN,  

    PRESIDENTEN VAN DE FEDERATIES EN AFGEVAARDIGDEN 
 

2016   17e Algemene Vergadering 

    21 -  24 augustus in de Oude Abdij van Drongen  
 

Thema:  Wat God in het hart heeft, moet doorheen ons hart passeren:  

    zijn barmhartigheid. (D. M.-Gerard Dubois z.g. voormalig abt van La Trappe) 
 

Inleider:  D. Manu Vanhecke, o.c.s.o, abt van de  Sint-Sixtusabdij - Westvleteren 
 

31 aanwezigen 
 

 

2017   1e Ontmoetingsdag 

    25 juli in de Priorij Schotenhof - Schoten 
 

Inleider:  Zr Nicole Vennekens,    bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen  

              van het bisdom Antwerpen 

28 deelnemers 
 

 

2018    2e Ontmoetingsdag 

    9 juli in het St-Baafshuis - Gent 
 

Inleider:  Mgr. L. Van Looy,     bisschop van Gent en kerkelijk assistent UVC 
 

26 deelnemers 
 

 

2019   18e Algemene Vergadering en 3e Ontmoetingsdag  

    19 juni in de Oude Abdij van Drongen 
 

Inleider:  Zr Nicole Vennekens,    bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen  

              van het bisdom Antwerpen  
 

31 deelnemers 
 

 

III    VORMINGSDAGEN 
 

OVC   Jaarlijkse bezinnings- en ontmoetingsdag voor plechtig geprofesten  
 

2016   24 mei bij de Zusters Benedictinessen - Loppem 
 

Thema:  ‘Echt zijn’  

    uit The Velveteen Rabbit, Het Fluwelen Konijn, 1922, Margery Williams. 
 

7 aanwezigen 
 

2017   17 mei bij de Zusters Clarissen - Oostende  
 

Thema:  ‘Nu gingen hun de ogen open’ van Kees Waaijman. 
 

7 aanwezigen 
 

2018   6 juni  bij de Zusters Trappistinnen - Brecht  
 

Thema:  Bij gelegenheid van de 750e overlijdens-verjaardag  van de Zalige      

    Beatrijs van Nazareth (1200-1268) is de bezinning het traktaat  

    Seven manieren van Minne. 
 

8 aanwezigen 
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2019   22 mei bij de Zusters Clarissen - Gent 
 

Thema:  ‘Heer Jezus, toon mij aan mijzelf, breng me terug tot mezelf.’  

    Gebed van de Zl. Paul Giustiniani, Camaldolese eremiet, 

    uit Alleen met God. 
 

6 aanwezigen 
 

 

IV    VERKIEZING VAN HET COMITÉ VOOR HET MANDAAT 2016-2019 
 

Volgens de statuten van de UVC hebben de oversten en de afgevaardigden het comité voor de  

komende 3 jaar gekozen:  

 

Zr Kirsten Butaye   Trappistinnen   Brecht    voorzitster 

Zr Erica Van de Cauter  Benedictinessen  Schotenhof 

Zr Trees Cooman    Clarissen    Oostende   secretaresse 

Zr Marleen Goudsmet  Karmelietessen 

         van St.-Jozef   Torhout    schatbewaarster 
 

 

V    COMITEVERGADERINGEN 
 

2016 
 

43. 5 januari    Zusters Karmelietessen - Antwerpen 

44. 5 maart    Zusters Clarissen - Oostende 

45. 2 juli     Zusters Clarissen - Gent 

46. 11 oktober   Zusters Karmelietessen - Blankenberge  
 

2017 
 

47. 11 februari   Zusters Clarissen - Turnhout 

48. 27 april    Paters Trappisten - Westvleteren 

49. 12 september  Zuster Benedictines Lutgarde - Destelbergen 
 

2018 
 

50. 17 april    Zusters Benedictinessen - Bonheiden 

51. 22 augustus  Zusters Karmelietessen - Oudenaarde 

52. 12 december  Zusters Benedictinessen - Schotenhof 
 

2019 
 

53. 20 februari   Zusters Passionistinnen - Kortrijk 

 

 

VI   AFVAARDIGING UVC 
 

- In de Raad van Bestuur van URV bij de maandelijkse vergadering:  

  Zr Trees, o.s.c, Oostende 

- In de redactieraad van Golfslag (tijdschrift van de URV): 

  Zr Elisabeth, o.s.c, St.-Truiden  

  Zr Lutgardis, o.c.s.o, - Brecht 

- In de stuurgroep CRKC (o.a. afdeling Kerkelijke Archieven Vlaanderen): 

  Mevr. Mieke De Jonghe 
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 Jubelviering 60 jaar Zonnelied              16 juni 2019 
 

 

3 juni 1862… Op die dag komen vijf clarissen uit Brugge naar Oostende, om in de 

Platformstraat, dicht bij de zee, een clarissengemeenschap te stichten. 

Verschillende kleine huisjes werden binnenin tot een geheel omgevormd tot een sober klooster. 

Daar verbleven clarissen tot in 1959. In 1953 werd het klooster getroffen door de springvloed. 

Door de waterellende kreeg men het gebouw niet meer droog. Vocht en schimmel maakten het 

klooster onbewoonbaar. 
 

Zo groeide stilaan het idee om een nieuw klooster te bouwen. Dank 

zij de durf en het enthousiasme van Moeder Marie-Jozef en architect 

Paul Felix, wonen wij nu in een mooi, open monasterium. 

Het nieuwe klooster werd aan de rand van de stad gebouwd en werd 

de tegenpool van het oude. De architect ging voor het ontwerp uit van 

de franciscaanse spiritualiteit en is daarin uitstekend geslaagd. 

Ons huis, “Zonnelied”, doet zijn naam eer aan: overal licht, bloemen, 

planten, water…  
 

26 april 2019… 60 jaar “Zonnelied”! Voor onze gemeenschap was 

dit een reden om te vieren, in verbondenheid met zovele zusters die ons zijn voorgegaan, met 

onze familieleden, met zovele weldoeners, vrienden en kennissen. We bereidden dit gebeuren 

intens voor. 
 

16 juni 2019… De feestelijke Eucharistieviering, 

in franciscaanse eenvoud en vreugde, werd 

voorgegaan door Monseigneur Lode Aerts, in 

concelebratie met de provinciaal van de 

salesianen, pater Jos en pater Biju, ook beiden 

Salesianen en eveneens onze trouwe wekelijkse 

voorgangers. 

Het maakte ons blij en dankbaar dat 400 mensen, 

uit alle hoeken van Vlaanderen, met ons kwamen 

meevieren. 
 

 

In diepe verbondenheid met de Heer en met elkaar hebben we gebeden en gedankt om zoveel 

goeds die wij, en alle zusters die ons zijn voorgegaan, in de voorbije 60 jaar mochten ontvangen. 

In onze zang werden we versterkt door een klein koor uit Sint-Amandsberg. 

Na deze inspirerende viering werden alle 

aanwezigen verwacht in onze tuin voor een 

eenvoudige receptie. Broeder Zon 

verwelkomde ons met gulle stralen! Een 

knipoog van Moeder Clara? 

Het werd een gemoedelijke ontmoeting op 

een overvol grasplein. We hadden alle tijd 

om de mensen te ontmoeten, want vele 

vrijwilligers leidden alles in goede banen. 

Voor onze families werden belegde broodjes 

aangeboden en er wachtte ons een gezellige 

namiddag die voor de meesten in open lucht 

kon doorgaan. Het frisse groen en de 

bloemenpracht, het zonlicht en de zeer gemoedelijke sfeer verkwikten ons hart. 
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Rond 18 uur verlieten de laatste mensen ons klooster. Ondertussen hadden onze lieve 

vrijwilligers heel wat werk verzet. Alle afwas was gedaan! We zijn hen ontzettend dankbaar. 

Moe maar met een tevreden en dankbaar hart, hebben we na-gemijmerd over deze schitterende 

dag. 

Het stemt ons hoopvol door zovele mensen 

ondersteund en gedragen te worden. Wederzijds willen 

we voor elk van hen een steun zijn, vooral door een 

biddende verbondenheid en door onze zijnswijze. 

Geïnspireerd en bemoedigd door dit prachtige feest, 

zetten we onze pelgrimstocht dankbaar verder en 

willen we in ‘Zonnelied’ een franciscaanse uitstraling 

zijn, een bescheiden aanwezigheid in liefde en inzet in 

Gods Kerk. 
 

Het verleden leert ons dat God erin voorziet. Ook in de toekomst zal Hij er zijn. Hij is de Heer 

van de toekomst. Aan Hem vertrouwen we ons toe. 

“En God zag dat het goed was…” 

Zuster Martine - Clarissen Oostende 

 

 

 

 

 

 
 

 UVC-sessie ‘Als God ons te binnen schiet …’                                17 - 20 juli 2019 
 

 

                             … en ze dronken zijn woorden in … 

 

 

Dat de sessie Hoe niét en wél over God spreken, in het spoor van Emmanuel Levinas, als uitdaging 

voor christenen, onder de bezieling van Prof. Roger Burggraeve meer dan geslaagd was, getuigt het 

(weer onvergetelijk en legendarisch) dankwoordje dat M. Erica in naam van alle aanwezigen uitsprak. 

We publiceren het hier niet zonder enige schroom. 

Buiten de context van de gehoorde conferenties, is dit, volgens haar, onbegrijpelijk. 

Uitgesproken in telegramstijl met woordenspel en niet zonder een vleugje humor op te 

roepen, geeft M. Erica weer wat de inleidingen met haar gedaan hebben.   

We mogen het gewoon lezen voor wat het is…  

 

Een oord van bidden werd uw thuis 
en dagelijks geladen 
met vreugde en genade 
en met de zegen van het kruis 
hebt gij de liefde vorm gegeven 
en blijft gij in ons midden leven. 
 

     uit het ‘Lied voor Clara’ 
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 Waarde Professor Burggraeve, waarde Roger, 
 

 Op dit moment ben ik letterlijk door zuster Kirsten geroepen om uit mezelf te treden,  

 mijn schuchterheid te overwinnen en namens onze club hier - face à face met u –  

 een dankwoord uit te spreken. 

 Als ik daarover ga nadenken, word ik bijzonder ongerust,  

 voel ik me bij dit appél werkelijk mal à l’ aise.  

 Want ik vertrek wel uit een intens verlangen, laat ons zeggen uit eros,  

 om u te zeggen dat we deze dagen geweldig vonden: WOW !  

 Maar ik erken terstond mijn onvermogen om dit enigszins passend te doen.  

 Satan, de engel der toetsing, zou mijn arrogantie snel kunnen doorprikken  

 en mij misschien zover krijgen om mij te hullen in een heilige onverschilligheid.  

 Wat kan ik immers zeggen? Hoe en waarom u danken?  

 Heb ik u überhaupt juist gesnapt? 
  

 Wellicht hebben we allen dezer dagen een echt groeiproces doorgemaakt  

 naar een meer volwassen denken over, spreken over en spreken tot God.  

 Dat op zich is al een kostbaar geschenk. 

 Maar hopelijk is er meer.  

 Hopelijk zal er in onze raakbaarheid iets sterker dan voorheen zijn gaan vibreren,  

 een huiveringwekkende emotie, die ons ‘bouleverseert’  

 en ons met grotere overgave doet handelen, tot welzijn en geluk van anderen  

 in een concreet dagelijks ORA et LABORA. 
  

 U heeft voor ons die broederlijke en moederlijke verbondenheid,  

 dat baarmoederlijke merkteken, geduid als de handtekening in ieder van ons,  

 in EVA en in ADAM, de signatuur van de Oneindige,  

 een handtekening die zo sterk is dat we alleen kunnen antwoorden met:  

 ‘Me voici, nous voici’ (met telkens het voornaamwoord in de accusatief).   
  

 Laten we dan allen heengaan in ON-vrede.  

 Of: laten we toch maar in vrede heengaan,  

 vanuit de levende ervaring bemind te zijn,  

 vanuit het besef van de verantwoordelijkheid voor de anderen,  

 door Jezus zelf geïncarneerd tot in ons vlees, Hij in ons en wij in Hem. 

 Laten we dus in vrede heengaan in het bemoedigend besef:  

 Wij doen ons best, God doet de rest!  
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 De weg gaat verder … 
 

 

We vertrouwen dat waar een deur gesloten wordt - zoals de zusters Clarissen van Boom in hun 

‘afscheidsbrief’ schrijven - er elders weer één open gaat. 
 

In onze UVC-familie zullen binnenkort 2 gemeenschappen de deur van hun eigen klooster dicht 

doen, maar gaan op weg naar een nieuwe plek waar zij hun religieus leven verder kunnen zetten, 

in het  hart van een andere gemeenschap. 
 

* Op 31 oktober verlaten de zusters Clarissen van Boom, na 124 jaar, hun ‘mooie klooster’ 

 zoals ze het zelf met dankbaarheid maar niet zonder enige weemoed in hun ‘Laatste 

 Rupelkrant’ melden. 

 De 3 zusters - Zr Roza, Zr Benedikta en Zr Marie-Benedicte - trekken elk wel naar een ander 

 oord. We geven hier hun toekomstige adresgegevens door: 
 

  Zr Roza    Monasterium Zonnelied 

        Mariakerkelaan 212  8400 Oostende 

        059 70 52 94 
 

  Zr Benedikta  WZC ‘Ave Maria’   

        Hooiwege 1    9940 Evergem-Sleidinge 

        09 357 31 22 
 

  Zr Marie-Benedicte   

        Zusters Clarissen 

        Clarastraat 2    NL  5366 AK Megen (Nederland) 

        0031 (0)412 462 314 

        zr.benedicte.osc@gmail.com  

   
 

* Midden november trekken de zusters Karmelietessen van Blankenberge met z’n zessen 

 naar ‘Huize Vogelzang’ in Sint-Michiels (Brugge), waar sinds enkele jaren ook de zusters 

 Benedictinessen van de Sint-Godelieveabdij hun thuis hebben. 

 Hun adres wordt: 
 

  ‘Huize Vogelzang’ 

  Wittemolenstraat 85  8200 Sint-Michiels (Brugge) 

  050 40 67 80 

 

  

Lieve zusters, 

 

Veel schilders en kunstenaars hebben de Tenhemelopneming van Maria als een stralend, 

glorieus en ‘geweldig’ gebeuren afgebeeld. De Orthodoxie, die dit gebeuren omschrijft als de 

‘Ontslaping van de Moeder Gods’, gaat daar heel anders mee om in haar uitdrukkingsvormen. 
 

Het feesttroparion van de Ontslaping van de Moeder Gods belicht die ‘opgang van Maria’ als 

volgt:   Gij zijt opgegaan tot het Leven, o Moeder des Levens. 
 

Ze blijft voor ons bron van Leven, vreugde en hoop. 

Een gedicht van Jan Veulemans reikt ons deze verbondenheid met Maria aan: 

 

mailto:zr.benedicte.osc@gmail.com
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  Met namen eeuwenlang bekleed, 
  gehuldigd langs de wegen, 
  in wisseling van hoop en leed 
  en wat gij van ons allen weet, 
  gesproken of verzwegen.  
 

    Gij die ons aanziet van de overzij, 
    Moeder van alle mensen, blijf ons nabij. 
 

  Gij ziet de wereld in haar baan, 
  de wisselvalligheden, 
  van winnen en van ondergaan, 
  het leed elkander aangedaan, 
  de oude droom van vrede. 
 

  Gij zijt de Moeder van altijd, 
  ons mateloos genegen, 
  een nieuwe naam voor tederheid 
  en voor wie aan de wereld lijdt 
  een teken en een zegen.  
 

                                               Jan Veulemans 
 

Gezegend hoogfeest van Maria Tenhemelopneming!                

                    Zr Kirsten en het UVC-comité 
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