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......een plek die naar God verwijst en mensen samenbrengt .....

Eindejaarsgroet
In deze maand december lijkt de wereld wat kleiner geworden door de korte, veelal donkere
dagen, en door de activiteiten die zich voornamelijk in de huiselijke kring afspelen. Daarbij
markeren de vier kaarsen op de Adventskrans onze weg naar Kerstmis. In de verstilling van
deze tijd mijmeren we onwillekeurig over de 12 maanden van het jaar 2016.
Voor onze eigen kring van Norbertinessen was dit voorbije jaar zeker wel enerverend, maar
tevens vreugdevol en hoopgevend door de bijzondere gebeurtenissen die plaatsvonden; of het
nu was in het leven als gemeenschap dan wel rond de ontwikkelingen van ons
Toekomstproject.
Op zondag 9 oktober j.l. stonden wij in de beslotenheid van ons convent, stil bij het feit dat
onze Canonie 745 jaar geleden als zelfstandig priorij opgenomen werd in de Orde van
Prémontré. Onafgebroken, door de eeuwen heen, hebben vele generaties zusters ons dierbaar
Sint-Catharinadal hooggehouden en de fakkel van het Norbertijnse vuur brandend gehouden
en uitgedragen. Terugzien in het heden, is dankbaarheid uitdrukken voor het verleden, met het
oog gericht op de toekomst. Het is getuigen van de geestkracht, het geloof, de hoop en de
liefde die ons bezielt. In die zin vertrouwen wij er op dat wij in 2021, het 750-jarig bestaan in
grotere luister en wijdere omtrek mogen vieren.
"De Redder die de Heer ons gaf, is de Bezieler van ons leven". In deze laatste Adventsdagen
gaan daarom onze gevoelens van dankbare verbondenheid en biddende bewogenheid uit naar
zo velen van heel dichtbij of verder weg. Kerstmis brengt ons Licht; als hoopvol vergezicht voor
2017! Mogen wij zo sámen voortgaan, wandelend in het Licht van de Heer! Dat is de oprechte
wens voor u allen, van ons allen; in de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal!
Zr. Maria Magdalena van Bussel

Priorin van Sint-Catharinadal

Zuster Dorothea Herwegh vierde op 5 november 2016 haar diamanten
professiejubileum. Zij heeft een droom gekoesterd om zich in dienstbaarheid te
geven aan de gemeenschap van Sint-Catharinadal. Zij heeft 60 jaar lang deze droom
meegedragen met haar hart en haar handen en velen mochten daarvan getuigen
zijn. In het bijzonder is zij gedurende al die jaren de drijvende kracht geweest achter
het kunstatelier. Op de receptie waren vele honderden mensen aanwezig om haar
en haar medezusters te feliciteren. Het was een gemoedelijke en feestelijke
bijeenkomst waar vele oud-bekenden elkaar weer ontmoetten.

Wij wensen u fijne feestdagen en een
goed en gezond 2017

Zuster Agnes Oprins vierde op 26 november 2016 haar gouden professiejubileum. Zij heeft
in de 50 jaren van haar professie heel wat stapjes gezet in de kerk van Sint-Catharinadal.
Zij gaf zichzelf in dienstbaarheid, daarbij zorg dragend voor de schoonheid van het huis van
God. Zij zorgde voor de priesters die voorgingen in de Eucharistievieringen. Op haar
receptie waren vele familieleden, vrienden en vrijwilligers aanwezig om haar te feliciteren
en te danken voor haar onvermoeibare inzet voor de gemeenschap van Sint-Catharinadal.

Kerstnacht – het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren – op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht – het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht – het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

Ida Gerhardt.

De zusters nemen een kijkje in het wijnhuis in het wijnhuis, dat inmiddels
ook in aanbouw is.
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