
Op zoek naar Tien Grondwoorden
in het verhaal van 

de zusters Franciscanessen van Veghel

Als bomen 
in deze grond



Het verhaal van de zusters Franciscanessen van Veghel
Een testament om door te geven aan wie het horen wil
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Een rij van oude platanen, een karak-
teristiek kenmerk in de tuin van ons 
moederhuis in Veghel. De bomen zijn 
groot en majesteitelijk van aanzien, 
zij stralen een diepe vrede uit maar 
zijn stil in hun wijsheid. Voor 170 
jaar hebben zij zich in alle seizoenen 
gehandhaafd, opnieuw openbloeiend 
in de lente, genietend van de zon in 
de zomer, huilend en lijdend in de 
herfst, de stormen en de koude ver-
dragend in de winter. Zij geven ons 
de zekerheid dat zij er nog zullen zijn 
lang nadat wij allen naar de schoot 
van Moeder Aarde zijn teruggekeerd.  
Zij ontvingen van de Schepper een 
grote opdracht, zij maken geschiede-
nis en geven ons verhalen om door 
te vertellen. Op die manier vertellen 
zij de geschiedenis van de “Zusters 
Franciscanessen van Veghel” en de 
tradities en waarden waar zij voor 
stonden. Niet alleen voor de men-
sen in Veghel of Noord-Brabant of 
Nederland, maar aan de hele wereld 
omdat deze verhalen gegroeid zijn 
en thuishoren in een internationale 
Congregatie! 

De bomen spreken niet onze mense-
lijke taal, maar zij kunnen luisteren 
en voelen. Zij geven een rustgevend 
antwoord door het ruisen van de 
wind, soms ook geven zij een hard 
antwoord door de takken die zij losla-
ten, omdat er een grote storm woedt. 
Zij brengen ons op de weg van 
contemplatie, zij stralen hun ener-

gie uit om onze bezorgde geesten te 
verlichten en ons op die manier bij te 
brengen dat we de gebroken stukken 
bijeen kunnen vergaren en verder 
kunnen leven met durf en groot 
geloof. Zo vertellen onze bomen het 
verhaal van onze eenheid over alle 
grenzen heen.
Door de Veghelse platanen heen geeft 
dit vertellende document ons oog 
voor  onze geliefde medezusters in 
de Nederlandse provincie. Het maakt 
ons bewust van de verantwoorde-
lijkheid die wij allen hebben om te 
zorgen voor eenheid, een zaad dat 
u in ons hebt gelegd en waar u zorg 
voor heeft gedragen, voor nu en tot in 
eeuwigheid. 
Uw nalatenschap is uniek, omdat 
het niet spreekt over een einde, maar 
het spreekt van een leven dat eeuwig 
voortduurt, het spreekt niet over 
succes of macht, diploma’s of mate-
riele bezittingen, het spreekt over alle 
generaties in deze 170 jaar die leefden 
voor barmhartigheid en  medemen-
selijkheid, speciaal voor de armen en 
minstbedeelden.  

Nog meer geeft het ons, als wij naar 
de toekomst kijken, een duidelijke 
kijk op wat er echt toe doet: het leven 
en beleven van de diepe waarden die 
u ons achterliet, als onze bijdrage aan 
menselijkheid en bevolkingsgroepen, 
maar ook onze aanbidding voor onze 
God, die ook de God is van bomen 
en van het verleden!

De bomen kunnen luisteren en voelen
Sr. Maria Lourdes Santos, Generale Overste:

In naam van alle zusters in al onze provincies en missies, verwelkomen wij blij en dankbaar dit 
document als een nalatenschap van onze Nederlandse medezusters bij gelegenheid van het ruim 
170-jarig aanwezig zijn als Congregatie op deze aardbol, onze Moeder Aarde. 
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Maar Van Miert wil niet afhankelijk zijn van Den 
Bosch. Hij wil het liefst een eigen moederhuis, net als 
in Schijndel. Hij stopt met de zusters van de  Choor-
straat en gaat zelf aan de slag. Om te beginnen gaat 
hij naar zijn broer Louis die dochters heeft en vertelt 
hem heel eenvoudig wat hij wil: “Louis, ik moet een 
dochter van u hebben.”  De keuze valt op Koosje, 
Koosje van Miert. Koosje gaat met heeroom mee. Ze 
is twintig jaar oud als zij te Veghel wordt benoemd 
tot schoolhouderesse. Samen met zeven Veghelse 
meisjes leidt ze de bijzondere meisjesschool. Maar 
Van Miert weet dat jonge meisjes eens gaan trouwen 
of intreden in een ver klooster en dan is hij ze kwijt. 
Terwijl het werk zich opstapelt. Wie moet in het 
liefdegesticht de verpleging van oude vrouwen gaan 
doen? De zusters van de Choorstraat hadden dat 
trouw gedaan. Maar nu? 

Pastoor Van Miert wil eigen zusters, maar hij heeft 
ze nog niet. Hij zoekt bij de Franciscanessen van 
Oirschot, maar die gaan er niet op in. Hij zoekt bij 
de Franciscanessen van Roosendaal. En ja, die sturen 
vijf zusters naar Veghel om te werken in school en 
liefdegesticht. Maar van meet af aan krijgen ze van de  
pastoor te horen, dat ze hier niet voor eeuwig zullen 
blijven. Hij wil  eigen zusters, als een boom gewor-
teld in zijn eigen Veghelse achtertuin. Intussen heeft 
hij drie eigen kandidaat-zusters naar Roosendaal 
gestuurd om daar bij de Franciscanessen gevormd te 
worden in het religieuze leven. Te weten zijn nichtje 
Koosje van Miert, Maria van Hoof en Maria de Rooy. 
Met deze drie zijn de Franciscanessen van Veghel 
begonnen. 

Zoals zuster Koosje van Miert – van nu af zuster 
Teresia - zelf was gevormd in Roosendaal, zo vormt ze 
nu in Veghel haar eigen medezusters in het religieuze 
leven. Het gaat daarin vooral om liefhebben, elkaar 
hoogachten. Daarom is het gevleugelde woord te 
Veghel al 170 jaar lang: “Ter liefde Gods”. Want God 
moet van alle liefde het begin en het einde zijn.

Hoe het begon

In 1840 wordt Bernardinus van 
Miert pastoor van Veghel. Hij treft 
een welvarend dorp aan, maar er 
zijn ook problemen. Er zijn land-
lopers en bedelaars, schooiend 
om aalmoes. Er is een welgestelde 
bovenlaag, maar daaronder tiert de 
werkeloosheid. De openbare lagere 
school is vooral op jongens gericht. 
Voor meisjes van arme ouders is 
er geen onderwijs. Daarom had de 
voorganger van pastoor Van Miert 
al een bijzondere meisjesschool op-
gericht, geleid door de zusters van 
de Bossche Choorstraat. 
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Zuster Teresia in 1877 aan haar zusters: “Als jullie in onze congregatie gelukkig wil-
len leven, staar je dan niet blind op de tekorten van je medezusters.” Dit is het oude 
aambeeld waarop zij zal blijven hameren: zie je eigen kleinheid en onvolmaaktheid 
onder ogen, dan kun je in liefde ook leven met de tekorten van de ander. Hoe moet 
dat: je eigen kleinheid onder ogen zien?  
“Met ootmoed,”  zegt Teresia. Wat is dat voor een woord?

    Eerste Grondwoord:
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Ootmoed en vreugde. Dankbaar, ook als je 
ondankbaar behandeld wordt. Juist dan volhou-
den, niet op eigen kracht, maar ter liefde Gods. 
Misschien hebben de volgelingen van zuster 
Teresia het in Veghel daarom wel 170 jaar 
volgehouden. En langer nog!

Ootmoed, een woord van Teresia, maar ook 
gelezen op internet en gezien in de krant

‘Oot’ komt van het woord ‘ootje’ = nulletje. 
Ootmoedig betekent dus eigenlijk nulmoe-
dig. Je moed is tot een ootje, tot een nulletje 
gedaald. Een ootmoedig mens, zelf niks meer 
te makken,  verwacht het helemaal van God.  
Staat Twitter voor zeggen wat je vindt, oot-
moed is stil zitten zolang je geschoren wordt.
Kijk maar naar de foto van die Syrische vrouw 
op de puinhopen van haar huis. Ze is iedereen 
en alles kwijt. Ze heft haar handen omhoog en 
kan alleen nog maar schreeuwen om de barm-
hartigheid van God. 

Vreugde, nog een woord van Teresia, 
gelezen in de verhalen over Sint Franciscus

Op een koude winterdag liepen de heilige 
Franciscus en broeder Leo door de ijzige kou.
“Vertel mij,” vroeg broeder Leo aan de heilige, 
“waaruit de volmaakte vreugde bestaat?”
En de heilige gaf hem ten antwoord:
“Schrijf op wat ik zeg en bewaar het in je hart. 
Als wij straks, verkleumd van de kou, aanklop-
pen bij het klooster van Maria van de Engelen 
en de portier geërgerd opendoet en vraagt: 
‘Wie zijn jullie?’. En als wij dan antwoorden: 
‘Wij zijn twee van uw broeders,’ en hij zegt: 
‘dat is niet waar, jullie zijn gewoon twee ban-
dieten die om aalmoezen komen, maak dat je 
wegkomt.’ En als hij ons niet binnenlaat, maar 
ons verkleumd en uitgehongerd in sneeuw en 
ijzel laat staan tot midden in de nacht. Als wij 
dit geduldig ondergaan, broeder Leo, schrijf op 
wat ik zeg, schrijf op dat dáárin de volmaakte 
vreugde bestaat.” 
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Waarin de schrijver van dit document mijmert 
over zijn Franciscaanse tante zuster van lang geleden 

Denkend aan jou, tante zuster,
zie ik je weer in de spreekkamer zitten
van het klooster in Haarsteeg waar jij toen woonde.
Jij de zus van mijn moeder 
bij wie wij iedere zomer op bezoek gingen
en al was mijn vader liever gaan hooien,
hij moest mee en daar zaten we dan.
Glimlachend keek je mij aan 
over het montuur van jouw iets te grote bril
en stelde mij vragen over de kerk en de school uit ons dorp
waar ook jijzelf lang geleden geboren was.
Je vroeg of er nog mastenbomen groeiden op Den Dam,
alsof je dat restant van je jeugd maar niet vergeten kon,
maar als het ging over het boerenbedrijf,
kon ik merken dat je de koeien en vaarzen door elkaar husselde
en dat je het kleine leven op het land had verruild 
voor de oneindige ruimte van God.
Je was niet getrouwd met “ene mens”, zo zei je eens,
want je was getrouwd met de Heer,
dat klonk voor jouw doen iets te overmoedig,
maar als even later ook jouw overste de spreekkamer binnentrad
en met ons in gesprek ging,
zag ik jou van een tante veranderen in een meisje 
dat de ogen bedeesd neersloeg en gehoorzaam luisterde.
Want luisteren dat deden wij thuis niet,
wij waren thuis met zijn tienen, 
als wij geluisterd hadden, waren we dood gezwegen, 
zo dood als pieren in een potje.
En nu, jaren na jouw dood lees ik over de zusters van Veghel
en lees en herlees ik dat jij vol vreugde was,
en ootmoedig, wat een buitenaards woord!
Ik geloof het graag ja, maar waar haalde jij die wijsheid toch vandaan,
je kwam toch uit hetzelfde dorp als ik?

Op de volgende pagina’s lees je 
waar de Zusters van Veghel, 

te beginnen met zuster Teresia van Miert, 
hun wijsheid vandaan halen.

Ode op een Franciscanes van Veghel



Uit een oud verslag: “Toen Franciscus in de vasten 
van het jaar 1212 in het dal van Spoleto preekte 
over de navolging van de arme Christus, werd 
jonkvrouw Clara begeesterd om de arme Christus 
en zijn dienaar te volgen. En reeds op Palmzondag 
van hetzelfde jaar werd zij in kapel van Portiuncula 
door Vader Franciscus zelf bekleed met het livrei 
van boetvaardigheid”.

Boetvaardigheid. In een wereld van baas boven 
baas durven Franciscus en Clara de minderen te 
zijn. Ze betalen met hun sobere levenswijze de 
boete die de machtigen laten liggen. Gaan deze 
boetelingen niet te ver? Sommigen vinden van 
wel. 
Al in het eerste begin wil paus Gregorius dat Clara 
en haar zusters minder streng gaan leven. Hij 
wil hun privilege van armoede afschaffen en hun 
klooster vaste goederen verlenen. Maar in een 
brief weerspreekt Clara de opvolger van Petrus: 
“Heilige Vader, in de navolging van de arme Chris-
tus wens ik in der eeuwigheid niet gedispenseerd of 
ontslagen te worden”.
In 1253 wordt de regel waar Clara voor gevochten 
heeft goedgekeurd door de paus. Naast de eerste 
orde van Franciscus hebben we nu de tweede 
orde: de zusters Clarissen, genoemd naar Clara. 
Zij zijn beschouwend, niet  actief, echte klooster-
lingen.

Maar in die tijd zijn er ook steeds meer gelovigen 
die kiezen voor de boetvaardige weg van Fran-
ciscus en Clara, maar die dat midden in de we-
reld willen doen. Ze gaan zelfs al in eigen huizen 
samen wonen. Sommige van die huizen beginnen 
al weer op kleine kloostertjes te lijken. Alsof er 
na Franciscus en Clara een soort derde orde op 
komst is. Maar hoe moet je in die huizen samen-
leven zonder dat het een zootje ongeregeld wordt?  
Franciscus stelt summier wat richtlijnen op. Maar 
in 1289 geeft Paus Nicolaas de Vierde al die “onge-
regelden” een uitgebreide kloosterregel. Deze regel 
is het begin van de derde ordelingen van Francis-
cus, ook genoemd de reguliere tertiarissen (van 
terts, drie). Uit deze traditie stammen de zusters 
Franciscanessen van Veghel. Actief en midden in 
de wereld. Biddend en werkend. In dienst van de 
minderen. Minderzusters. Nog steeds.

Dank zij Franciscus en Clara, en al die mensen in 
hun spoor, is de armoedebeweging niet buiten de 
kerk beland, maar tot op vandaag en midden in 
de kerk een kracht van betekenis gebleven. Onze 
paus heet niet voor niets Franciscus!

De grondleggers: Franciscus en Clara

   Tweede Grondwoord:
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Mensen aan de onderkant van de samenleving:
De zusters bieden geldelijke steun voor medische hulp 

aan illegalen, hulp aan jonge asielzoekers, lees-projecten 
voor buitenlandse vrouwen en hulp aan verslaafden.

Mensen aan de onderkant van de kerk:
Ook steunen zij projecten voor nieuwe vormen van 
religieus leven, voor mensen die het oude verhaal 

van het evangelie vrijmoedig gestalte durven geven, 
vandaag, hier en nu.

Welke ‘minderen’ in Nederland kunnen vandaag 
rekenen op steun van de zusters van Veghel?
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Stammend uit de kloosterfamilie van de 
Gentse ‘grauwzusters’ wil Johanna het 
kloosterleven hervormen. Niet op de 
Lutherse manier door afscheiding (1483 
– 1546), maar door op zijn Franciscaans 
binnen de kerk te blijven en daarin de 
nodige hervormingen door te voeren. 
Deze katholieke hervorming noemen we 
de Limburgse reformatie omdat ze zowel 
in Belgisch als in Nederlands Limburg 
in opkomst is. Een hervorming, in beide 
gewesten gestoeld op de Franciscaanse 
spiritualiteit.
In het stadje Limbourg-Dolhain, gelegen 
bij Luik aan de Vesdre, begint Johanna in 
1623 haar eerste nieuwe klooster. Ze ziet 
haar eerste klooster, en ook de andere die 
ze nog sticht, als een tuin. Hoe ziet haar 
tuin eruit?

Een gesloten tuin, een hortus conclusus. 
Het slot wordt in ere hersteld. Het slot, 
met ruimte voor gebed en stilte,  is van 
groot belang om de religieuze vrij te 
maken voor God. Terug naar de bron van 
het geloof.
Maar ook in de gesloten tuin staat de 
vruchtdragende boom van de daad.
Zoals Johanna zelf zegt: “Want woorden 
zonder daden gelijken op bomen, die zo-
veel takken hebben, dat zij geen vruchten 
meer kunnen dragen.” Vanaf het begin 
werd de beslotenheid gecombineerd met 
het opvoeden en onderwijzen van meis-
jes.

Kennelijk is er van meet af aan een 
gezonde spanning tussen bidden en 
werken, tussen inkeer en betrokkenheid. 
Tussen: niet van de wereld zijn door te 
bidden en te boeten. Maar tegelijk: mid-
den in de wereld staan door de goede 
werken te doen. 

De hervormster:
Zuster Johanna van Jesus

Afbeelding van 
zuster Johanna 

van Jezus 
(1576 – 1648), 

geboren in Gent.

   Derde Grondwoord:

   



Johanna van Jezus geeft haar zusters vier basisprincipes van spiritualiteit mee. Je komt 
ze nog steeds tegen. In mensen. Vandaag de dag. In gedichten en songs van nu.

De oude woorden nu

Nederigheid
heel eenvoudig je plaats weten  
en gehoor geven aan de regel en aan je medezusters

Gehoor geven (Remco Campert)

Ik zal gaan 
o met genoegen zal ik gaan  
met diepe vreugde en trompetgeschal  
ik zal gaan 

   Als jij roept zal ik gaan  
   mijn werk mijn eten en mijn handen  
   zal ik laten staan  
   als jij roept zal ik gaan 

Als jij roept in de morgen  
in de middag in de avond  
in mijn dromen in mijn waken  
als jij roept zal ik gaan 

   Ik zal gaan  
   al breken ze mijn benen  
   al moet ik kreupel gaan  
   engelen binden dan mijn wagen  
   vleugels aan 

Ik zal gaan

Vraag: ken ik vandaag de dag zo’n mens 
die in alle nederigheid gehoor geeft?

Zuiverheid van hart
eenvoudig een mens worden met een goed hart

Uit de song ‘A good heart’ van Feargal Sharkey, 
geboren in Derry, Noord-Ierland.

And a good heart these days, is hard to find 
True love, the lasting kind, a good heart 
These days, is hard to find 
So please be gentle with this heart of mine

   Een goed hart is moeilijk te vinden vandaag,
   een goed hart, ware liefde, dat lijkt haast voorbij,
   een goed hart is moeilijk te vinden vandaag,
   wees daarom zacht voor dat hart van mij.

Vraag: ken ik zo’n zuiver, goedhartig mens, 
vandaag de dag?
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Clara laat zich de haren 
knippen door Franciscus 

en zo staat zij haar waar-
digheid af. In die tijd een 

toppunt van nederigheid .



Versterving
pijn lijden, eenvoudig jezelf dingen 
ontzeggen voor een hoger doel

Kijk maar hoe het gedicht van Remco Campert eindigt:

Ik zal gaan  
al breken ze mijn benen  
al moet ik kreupel gaan  
engelen binden dan mijn wagen  
vleugels aan 

Ik zal gaan

Lees maar op internet over wielrenner Laurens ten Dam:

“Ook in de Ronde van Frankrijk van 2011 kwam Ten Dam 
ten val: in de 14e etappe sloeg hij over de kop in de afda-
ling van de Col d’Agnes. Ondanks deze verwondingen wist 
hij de ronde uit te rijden: zwaar gehavend aan neus, han-
den en rug finishte hij net binnen de tijdslimiet.”

Vraag: Ken ik vandaag de dag zo’n mens die er voor gaat, 
wat er ook gebeurt?

Wederzijdse liefde 
eenvoudig van elkaar blijven houden

Uit de song ‘Calm after the storm’ 
van “De Gewone Vogeltjes”, 
Ilse de Lange en Waylon:

Maybe I can find you 
down this broken line 
Maybe you can find me 
guess we’ll know in time

   Misschien kan ik jou vinden
   langs de gebroken lijn,
   misschien kan jij mij vinden
   als daar de tijd zal zijn.

Vraag: Ken ik zo’n mens die wat er ook 
gebeurt blijft verlangen naar liefde?

Nederigheid, zuiverheid, liefde, versterving, vier vormen 
van spiritualiteit. Mensen van nu pikken er vaak één 
vorm uit die hen aanspreekt. Je zou kunnen zeggen dat de 
zusters Franciscanessen geoefend hebben in alle víér de 
vormen. Wie meer wil weten over spiritualiteit en levens-
beschouwing zou veel van hen kunnen leren.
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De Franse revolutie heeft het niet begrepen op kloosters. Ze heft 
eerst de ‘nutteloze’ kloosters op waar alleen maar wordt gebeden, 
later ook de ‘nuttige’ waar men bidt én werkt. Vanuit Leuven gaat 
een groepje zusters op zoek naar nieuwe vrijheid in de noorde-
lijke Nederlanden. Bij hen sluit zich aan de jonge Marie Raay-
makers uit Sint Oedenrode. Ze gaan aan het werk en verspreiden 
zich over Dongen,  Etten en Roosendaal. Na verloop van tijd 
wordt Marie Raaymakers de nieuwe algemeen overste onder de 
naam: Mère Marie Joseph. Ze gaan verder onder de naam: zus-
ters Franciscanessen van Roosendaal.

Mère Marie Joseph. Ze oogt als een klein, maar zwaar geschut 
van een moeder overste. Volgens de verhalen van haar medezus-
ters de meest beminnelijke moeder ooit, maar onverzettelijk te-
gen kerkelijk en werelds gezag, als ze haar kloosterplannen te na 
kwamen. Een vrouwelijk voorbeeld van vrijmoedig spreken. Na 
een stormachtig begin waarin de zusters onder andere militaire 
paardenstallen kraken om er schoollokalen van te maken, ont-
staat er een conflict tussen Mère Marie Joseph en zuster Augus-
tine, de novicemeesteres. Zuster Augustine ziet meer in beschou-
wing dan in actie. Ze wil wel een klooster, maar geen weeshuis 
met school. Ze weet zelfs de vicaris van het bisdom voor haar 
plannen te strikken. Mère Marie Joseph echter, onverzettelijk als 
altijd, trekt haar eigen plan en zet school en weeshuis door. Bis-
dom of niet. Een leven in rust en stilte zit er hier niet meer in. 

Op 11 november 1833 wordt overste Augustine vermist. Haar 
belangrijkste papieren heeft ze verscheurd of verbrand. Later 
blijkt dat ze is gevlucht naar een slotklooster in Frankrijk om 
daar voorgoed te blijven. Zij gaat bidden. Mère Marie Joseph gaat 
bidden én werken. Niet voor niets zijn de drie eerste zusters van 
Veghel, onder wie zuster Teresia, door pastoor Van Miert naar 
Roosendaal gestuurd om bij deze strijdbare zusters in de leer 
gaan.

De strijdbare: Mère Marie Joseph

Zuster Marie Raaymakers, 
Mère Marie Joseph,
1781 – 1867, 
geboren in Sint Oedenrode.

Vierde Grondwoord:
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Om de moed die in mensen is,
tastend naar boven of God er is,
wijzend naar wolken, hun pleit lijkt beslecht,:
“Woont daar nog iemand en doet die recht.
Is God echt wel God?”

Om de moed die ik Ootmoed noem:
moed die niet uitgaat van eigen roem,
moed van de kleinen zij stellen hun lot
moedig ootmoedig ter hand van God.
Mensen, wat een moed!

Het lied van de ootmoed
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Om te zingen op de landelijke dag van de armoede of op andere 
bijeenkomsten van vernederde en achtergestelde medemensen

Om           de     moed    die      ik         Oot - ºmoed        noem:

moed   om      te      dra-gen          de            zwa-re       doem,

moed   van   de     nul-lijn       en      nooit  wordt   het   meer,

moed  van    de       ar  -  moe   -  de            al  -   tijd      weer.

Geef      ons      van           die              moed.

Om de moed



Ten tijde van de Veghelse stichting is 
Johannes Zwijsen bisschop van Den 
Bosch. Ze hebben zijn goedkeuring 
nodig. Eerder heeft bisschop Zwijsen 
in Tilburg zijn eigen congregatie van 
de Zusters van Liefde opgericht. Die 
is toentertijd door het bisdom goed-
gekeurd. Daarom stelt hij voor dat 
Veghel dezelfde ‘bijzondere regelen 
en constituties’ aanneemt als destijds 
Tilburg, dan is de zaak snel beklonken. 
Zo gebeurt het. Pastoor Van Miert is 
intussen deken geworden. Geen bis-
schop, maar wel een man en kerkvorst 
van statuur. Hij krijgt een handge-
schreven goedkeuring van het bisdom, 
een brouillon, een kladje. Heimelijk 
hoopt bisschop Zwijsen dat hij op deze 
manier Veghel nog eens met Tilburg 
kan verbinden en onder zijn invloed 
brengen. Maar Deken Van Miert houdt 
het kladje onder de pet. De zusters 
krijgen het niet eens te zien. Wat voor 
kleed zijn zusters dragen, welke regel 
ze volgen, het is hem om het even, als 
ze maar zelfstandig zijn en onder zijn 
supervisie staan voor de goede wer-
ken: zorg en onderwijs voor de aller-
armsten.

Maar er is ook nog een goedkeuring uit 
Rome vereist. Vanaf dat moment gaan 
zuster Teresia en de haren, gevormd 
door de eigenzinnige Mère Joseph 
uit Roosendaal, hun eigenheid breed 
uitmeten. Ze zijn niet van Tilburg, ze 
zijn Franciscaans tot aan hun koord 
met de drie knopen toe. Bisschop Zwij-
sen geeft zich tenslotte gewonnen en 
haalt Rome over de streep. Ze mogen 
zich Franciscaans noemen.  Op zijn 
Roosendaals?  Nee, op zijn Veghels en 
anders niet. Deken Van Miert ligt dan 
al op zijn sterfbed, maar hij heeft zijn 
doel bereikt.
 
De zusters van Veghel kunnen verder. 
Ze gaan bouwen: kloosters, kapellen, 
washuizen, bakkerijen en bewaarscho-
len. Veghel krijgt een nieuw gezicht. 
De zusters van Veghel zullen niet allen 
over de onverzettelijkheid van Deken 
Van Miert beschikken, maar ze ogen 
wel Brabants en Meierijs, ze hebben de 
eenvoud van de zandgrond, maar kun-
nen daarin als mastenbomen groeien 
tegen de verdrukking in. Franciscaans 
op zijn Veghels. Als bomen in deze 
grond.

stam mastboom

Eerste tijdperk (1844 – 1870) 
Erkend en gevestigd

Vijfde Grondwoord: Een vraag voor ieder die het horen wil, maar speciaal voor de 
medewerkers van Stichting Teresia van Miert: Welke eigenschap 
van Deken Van Miert zou je een manager van jouw bedrijf 
vandaag willen toewensen?
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De moeder
Zuster Teresia van Miert, een echte Franciscaanse? Ze 
was in Roosendaal zeker gevormd in een Franciscaan-
se traditie, maar daarnaast ook een jonge religieuze in 
het midden van de negentiende eeuw. Haar spiritua-
liteit vond ze bij de grote Franse zeventiende eeuwse 
heilige Vincentius à Paulo, de grote man van de Franse 
armoedebeweging. En daarnaast vond Teresia haar 
spiritualiteit natuurlijk ook in haar eigen milieu. In 
bidprentjes in het kerkboek en heiligenbeelden aan de 
wand. In vrome teksten die in de negentiende eeuw 
vaak gingen over eeuwig loon in de hemel, als je hier 
op aarde maar naar de regels had geleefd.

Maar Teresia beseft heel goed, dat de liefde – de kunst 
van het samenleven – de kern van de kloosterregel 
moet zijn. Die deugd houdt ze altijd in het midden. 
Ze is wars van gekkigheid en overdrijving naar links 
of rechts. Begrijpelijk voor de goede orde, maar die 
eeuwige deugd in het midden kan ook iets krijgen van 
middelmatigheid, van gelijke zusters, gelijke kappen. 
Hoe het ook zij, met deze deugd in het midden kun-
nen ze nog ruim honderd jaar vooruit. Soms sukke-
lend, soms in stilte lijdend, maar bijna altijd blijmoe-
dig naar buiten toe. Al het leed hoeft niet aan de grote 
klok!

 

Het moederhuis
Stel je voor dat wij in 1844 het begin van de zusters 
van Veghel meemaken. Aan de poort van het klooster 
meldt zich een nieuwe lichting jonge meisjes. We zien 
Brabantse boerendochters, op zijn zondags gekleed, 
naast meisjes uit de grote stad, al wat modieuzer 
van aard. We zien ernstige jong volwassenen die de 
vroomheid met de paplepel kregen ingegoten naast 
lachebekken die niet van plan zijn hun humor bij de 
voordeur achter te laten. We zien meisjes uit gegoede 
kring die hier bij thuis vergeleken een sober leven 
gaan leiden, wij zien meisjes uit arme gezinnen die 
zich vanaf nu mogen verheugen op driemaal daags een 
voedzame maaltijd. Niet één die hier binnenkomt en 
die hetzelfde is als een ander. Ze zullen elkaar moeten 
leren verdragen. Het begint met de spiritualiteit van 
het geven en nemen.
Naar een overweging van zuster Teresia: 
“Welk juk kunnen wij te dragen krijgen van een me-
dezuster? Haar karakter dat strijdig is met het onze, 
haar wijze waarop zij anders dan wij het goede wil. Zo 
komt het dat men ook onder mensen die streven naar 
volmaaktheid elkaar wederkerig kan doen lijden. Wat 
kunnen wij anders doen dan dit alles verdragen? En zo 
we dat niet kunnen, waar kunnen wij dan elders terecht, 
vermits de naaste overal is?”

    Zesde Grondwoord:

   
Een vraag voor ieder die het horen wil, maar speciaal 

voor de medewerkers van Stichting Teresia van Miert: 
Welke eigenschap van zuster Teresia van Miert zou je een 

manager van jouw bedrijf willen toewensen?
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Het verhaal van de boom met de takken en de nieuwe loten gaat 
door.  Er treden meer en meer jonge vrouwen in. Het loopt storm. 
Er moeten nieuwe huizen komen naast het moederhuis in Veghel, 
bijhuizen, succursaalhuizen genaamd, in Deurne en Dinther zijn er 
al twee begonnen. Alom is er vraag naar zusters voor zorg en on-
derwijs. Bij ieder huis komen scholen voor onderwijs aan meisjes en 
bejaardenhuizen voor zorg aan ouderen. Maar hoe voorkomen ze dat 
al wat groeit en bloeit niet uit elkaar gaat groeien? Zoals de zusters in 
het moederhuis te Veghel met elkaar verbonden waren, zo moeten 
ook de nieuwe huizen in liefde met Veghel en met elkaar verbonden 
blijven. Een mening waar wel eens krampachtig aan vastgehouden 
wordt. Alsof alles om Veghel draait. Zo hadden ze in de nieuwe 
huizen heel goed aan een nieuw soort  groepsvorming kunnen doen, 
maar de zusters zijn nog niet zo ver. Aangestuurd door Veghel blijven 
ze vooral communiceren langs voorschriften en gebruiken, en  min-
der met elkaar als zusters van vlees en bloed. Ook op afstand blijven 
de Bijzondere Regelen en Constituties van kracht. En het oog van de 
meesteres ziet vanuit Veghel zo goed als alles.

Naar een overweging van zuster Teresia: 
“Men vergete niet, dat men altijd is in de tegenwoordigheid van God 
en van de H. Engelbewaarder. Alzoo zijt gij nooit alleen en moet gij u 
altijd gedragen, alsof uw Oversten bij u waren. Ik hoop zusters, dat deze 
onderrichting, getrokken uit de Conferentie van Monseigneur Zwijsen 
z.g., die het religieuze hart bestudeerd had en kende, u veel heil zal aan-
brengen, dat gij elkander en anderen, in wier omgeving gij leeft, steeds 
zult stichten door uwe zedigheid en welgemanierdheid.”

Bij deze gestrengheid, typerend voor die dagen, hoort ook een be-
paald benoemingsbeleid. Of misschien wel het ontbreken daarvan. 
Zaak was dat de bedieningen ter plekke konden doorgaan. Er werd 
gekeken welke zuster daarin paste en waar en voor hoelang. Soms 
bracht de algemene overste een nieuwe zuster naar een bepaald huis 
en wees haar op haar nieuwe taak aldaar. De zuster die deze taak 
eerder had verricht nam ze na afloop mee om ze weer elders onder te 
brengen. Er werden weinig woorden aan vuil gemaakt. Altijd maar 
onderweg. Over arbeidsflexibiliteit gesproken! 

Een vraag voor de medewerkers van Stichting Teresia van Miert:
Werknemers, ook flexwerkers, worden vandaag wettelijk beschermd 
door de wet Werk en Zekerheid, maar wat zouden we desondanks 
kunnen leren van de belangeloze flexibiliteit van de zusters van toen?

Zevende Grondwoord:
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Tweede tijdperk (1870 - 1950) 

 Periode van 
groei in 

Nederland en 
in de missie



Door Oisterwijk, Lith en door oud Reusel heen,
op Nistelrooy’s veer naar Hélenaveen,
en waar ik ook kwam heb ik mensen gediend
en waar ik ook ging gene stuiver verdiend.

Van Zeeland door Wanroy en Herpen rondom,
van’t Kempische Bladel tot Veldhovens kom,
van Zijtaart naar Griendtsveen, waar Limburg begon,
ik stond daar op school als een bezige non.

Van Voorhout naar Nieuwkuijk, uit Haarsteeg vandaan
naar Uden en Aalst, in Heesch langs de baan,
in Weurt en de Hei, in de Langeweg blij,
ik had kind noch kraai, maar ik hoorde erbij.

Van Volkel naar Zeilberg, daar ging ik al weer,
naar Hengelo hoog en naar Neerkant weer neer,
naar Babberich, Reek en wat dies meer nog zij
en er wachtten nog veel, zoveel huizen op mij.

Luyksgestel en Ugch’len en Hill’gers, we gaan
op Galder, Capelle en Rotterdam aan,
naar Mierde en  Zijtaart en Aalst er op af,
tenslotte naar Boxtel nog steeds op een draf.

Ik woonde in duizenden huizen gelijk,
ik hield van de mensen, de koning te rijk,
ik wist hen te vinden, ik wist elke weg,
ik kwam er al aan en ik was al weer weg.

Ballade op de Nederlandse kloosterhuizen 
van de zusters Franciscanessen van Veghel
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Ik       woonde    op       duizende         plekken   gelijk,       in

Veghel    be-gonnnen,     de      koning    te     rijk,    van   Deurne  naar Dinther en

Erp   onder   weg       en       waar  ik ook  woonde, daar   moest ik weer   weg.

Van   Veghel  tot    Deurne     geen         vaandel  en  trom.    Al-

leen maar mijn hart  en  ik              keer  nooit  weer  om

Tekst Adri Bosch
Muziek Ad van Sleuwen



We schrijven 1906. Zusters van Veghel 
varen op hoge schepen naar de missie in 
Kalimantan. Borneo toen. We zien hen 
omringd door bebaarde paters Kapucijnen 
met wie ze de missie gaan runnen. De pa-
ters in de zielzorg. De zusters voor zieken-
zorg en onderwijs. Vereisten: gezondheid 
van lijf en leden. Verder moeten ze maar 
zien. Ze weten niets van de cultuur en de 
godsdienst van de mensen voor wie ze 
gaan werken. Wel weten ze dat Sint Fran-
ciscus ooit een melaatse omarmde. En dat 
veranderde zijn leven. Hij schreef in zijn 
testament: “Wat mij bitter leek veranderde 
in zoetheid”. 
Misschien zien we daarom zuster Cajetana 
van Tiel die met ferme blik een melaatse 
vrouw uit de kolonie van Singkawang 
ondersteunt. Zuster Cajetana kijkt zo 
zelfverzekerd als wat. Ze is berekend voor 
haar taak: minderzuster met de minderen 
zijn. Verder geen fratsen. We zien haar 
naam op het gedenkteken van het kerkhof 
te Kuching. Daar ligt ze begraven, teza-
men met vier andere zusters die in het 
jappenkamp van Serawak zijn overleden. 
De missie in Kalimantan is vruchtbaar.  
Met steun van thuisfront Veghel breiden 
ze uit. Er treden jonge inheemse zusters 
in. Ze beginnen een eigen Indonesisch 
stempel te drukken op de Franciscanessen 
van Veghel. In 1977 wordt Suster Theresia 
Semani de eerste regionale overste. Fran-
ciscaans op zijn Veghels, vanaf nu ook op 
zijn Indonesisch.

De missie van de 
Franciscanessen van Veghel

Nooit meer een brief  
(wijs: Terang Boelan)

Op zuster Cajetana van Tiel – 70 jaar oud, overleden in 1942

Je schreef aan ons een brief uit Kalimantan
waar jij zo stoer melaatsenzuster was,
een zwart wit foto van ver uit Singkawang,
jij met zo’n meisje of zij jouw zusje was.
 
Alweer adoe een brief van ginder overzee,
van jonge zusters, kijk, ze traden in,
o tempo doeloe, wij leefden met jou mee,
je schreef van verre ons van nieuw begin.
 
Nooit meer een brief uit Kuching op Serawak,
het Jappenkamp waar jij bent doodgegaan,
er is een graf daar waarin jij rusten mag,
ach Cajetana, jouw brief komt nooit meer aan.
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We schrijven 1929. Vijf zusters 
van Veghel vertrekken naar Manil-
la op de Filipijnen. Na een cursus 
Engels hebben ze afscheid van 
Veghel genomen met de woorden: 
“Tot in de hemel,” want ze komen 
als het goed is nooit meer terug. 
We zien missiebisschop Jurgens die 
in Manilla met milde ogen op zijn 
nieuwe zusters zit te wachten. Hij 
heeft al van alles voor hen bedacht. 
Hij ziet een nieuwe congregatie 
voor zich. “Ze moeten een wit wol-
len alpaca habijt gaan dragen, een 
breed scapulier waarop een hostie 
met kelk geborduurd moeten zijn.” 
(Uit: Dankbaarheid). 
De regel die bisschop Jurgens voor-
stelt is een samenraapsel van leef-
regels uit andere congregaties. Het 
loopt anders dan hij had gehoopt. 
Onder leiding van moeder Chantal 
Tummers gaan de nieuwe inheem-
se zusters zich naar de letter en de 
geest verbinden met Veghel. Zij 
worden lid van de Franciscanessen 
van Veghel. De door de bisschop 
ontworpen kleding was trouwens 
niet geschikt om mee voor de klas 
te staan of in de armenwijk te wer-
ken. De bisschop voegt zich. De 
inheemse zusters blijven volgelin-
gen van Franciscus: Franciscaans 
op zijn Veghels en vanaf nu ook op 
zijn Filipijns. 

We schrijven 1960. De paus heeft 
paters en zusters opgeroepen voor 
de missie in Afrika. We zien acht 
zusters van Veghel die gereed zijn 
voor de reis naar Tanzania, waar 
de capucijnse aartsbisschop van 
Dar es Salaam, Edgar Maranta, 
op hen wacht. Ze zijn al veel beter 
voorbereid dan de pioniers van het 
begin. Alleen de taal, dat moeilijke 
Kiswahili, blijft een probleem. En 
de nieuwe standplaats Kipatimoe 
ligt te geïsoleerd. We zien bisschop 
Maranta bedachtzaam kijken. 
Alsof hij al weet dat de westerse 
bemoeienis in Afrika op haar einde 
loopt. De afrikanisering is begon-
nen. Het is of het stokt. We lezen: 
“De school draait goed, maar 
katholieken willen er niet komen.” 
En: “Er kwam in het ziekenhuis 
een nieuwe eigenlandse arts die de 
missie niet goed gezind was.” Er 
begint in Afrika een nieuwe wind 
te waaien. De kerk krijgt daar een 
eigen gezicht. Is dat een tegen-
wind? En kan Veghel daar in mee? 
Daar en toen kennelijk even niet. 
En zo loopt het Tanzaniaans pro-
ject van Veghel stilletjes naar zijn 
einde toe. En ook dat hoort soms 
bij missionering.

We schrijven 1993. De eerste vier 
zusters vertrekken naar de nieuwe 
missie in Kenia. Om onder andere 
het grote aidsprobleem aldaar te 
gaan bestrijden. Vier zusters: twee 
uit de Filipijnen, één uit Indonesië 
en één uit Nederland. Ze begin-
nen een nieuwe communiteit in 
Sikri, Oyugis, West Kenia. In 1998 
gaan ze ook Afrikaanse kandidaten 
aannemen. Op dit moment (2014) 
zijn er vijf zusters met eeuwige 
professie en zestien die hun eerste 
gelofte hebben uitgesproken. Deze 
Afrikaanse zusters werken samen 
met drie medezusters uit Indo-
nesië en negen uit de Filippijnen. 
Samen zijn ze Franciscaans op zijn 
Veghels en vanaf nu ook op zijn 
Keniaans. Ze bereiden zich voor 
om een zelfstandige provincie te 
gaan worden. En Veghel kan daar 
van harte mee instemmen. Van te-
genwind naar wind mee. Wie had 
dat durven dromen!
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En toen begon langzaam maar zeker, ook in de 
wereld van de religieuzen, alles te veranderen. Een 
nieuwe  klederdracht voor de zusters van Veghel! 
Opener, maar nog niet helemaal. Het kon nog twee 
kanten op. Enerzijds de hoop van sommigen dat alles 
weer zou worden zoals het vroeger was. Anderzijds 
de spanning van anderen omdat ze  voelden dat 
er iets nieuws in de lucht hing. Dat we nu echt de 
negentiende eeuw van ons af gingen schudden om  
eindelijk aan een nieuwe, twintigste eeuw te gaan 
beginnen. En zo kwam in de zestiger jaren de tijd 
van de communicatie van allen met allen op gang. 
De zusters van Veghel deden er dapper aan mee. En 
waarover spraken zij?

Uit het boek: 
Dankbaarheid is het geheugen des harten:
“De zusters spraken over veel nieuwe dingen, of al-
thans over zaken, waar te voren niet zo openlijk over 
gesproken kon worden: over pluriformiteit, onderlinge 
communicatie, gemeenschapsleven, over spanningen 
tussen persoon en gemeenschap, over innerlijkheid en 

geborgenheid, over dialoog en affectiviteit.”
Alsof alles wat eeuwenlang was ingehouden ineens in 
een stortvloed naar buiten mocht komen. Het ver-
nieuwingskapittel van juli 1968 zette in Veghel de za-
ken op een rij en de puntjes op de i, voor zover rijen 
en puntjes toen nog eeuwigheidswaarde hadden. De 
congregatie als gemeenschap hanteerde drie beginse-
len: decentralisatie, subsidiariteit en democratie. 

In 1985, nog geen twintig jaar daarna, had de con-
gregatie een nieuwe structuur. Naast de Nederlandse 
provincie te Veghel werden delen van de congrega-
tie op Kalimantan en in de Filipijnen eveneens tot 
provincies geproclameerd en was de herstructurering 
een feit geworden. Dit alles onder het motto van het 
jaarthema: “Ter liefde Gods, wat was … wat is …
wat worden zal”. Waarmee de democratisering Gods 
zegen had gekregen. 
Intussen werd de vergrijzing van de zusters in Ne-
derland een feit, net als de verjonging aan de andere 
kant van de evenaar. De zusters van de minderen 
gaan wereldwijd door.

Achtste Grondwoord:
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Derde tijdperk (1950 - 1985)

Op weg naar een 
wereldwijde 
congregatie

Op de oude boom groeit nieuw leven...



Mensen aan de onderkant in onze eigen missies:
Kenia: 

 Bouw basisschool en vormingshuis voor jongeren, 
waterprojecten, scholing van zusters;

Filipijnen en Indonesië: 
Bouw lagere en middelbare scholen, 

bezinningscentra, hulp bij calamiteiten als stormen 
en overstroming, opzetten van poliklinieken voor 

tb- en leprapatiënten.

Mensen aan de onderkant wereldwijd:
Veghel steunt wijd en zijd pastorale initiatieven met een

vernieuwend karakter, opdat onze oude kerk bij de tijd blijft, 
vandaag, daarginder, wereldwijd.

Welke ‘minderen’ in de wereld kunnen vandaag 
rekenen op steun van de zusters van Veghel?
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Vierde tijdperk (1985 – heden)

De zusters van Veghel zijn oud geworden. Bescheidenheid is 
voor hen meer dan ooit de maat der dingen geworden. Toch 
hopen ze dat hun verhaal van bidden en werken hoe dan 
ook door zal geen. Dat er mensen blijven, jong en oud, die 
zich inzetten voor anderen, naar buiten toe. Maar die ook 
stil staan bij zichzelf en inkeren naar binnen toe, naar God 
die diep verborgen in hen leeft. We wijzen nog op hun bid-
den en werken vandaag en op de drie geloften die zij eens 
hebben afgelegd en waar ze mee leven tot op vandaag. Want 
ook dat hoort bij hun erfenis.

Bidden en werken vandaag

Vanaf 1969 bidden de zusters tweemaal daags gezamenlijk, 
in de morgen en in de avond. Dan volgen zij het officiële 
gebed van de kerk, samengesteld door één van de zusters. 
Daarnaast is het werkzame leven van de zusters zo goed als 
voorbij. Ze houden zich bezig met taken en taakjes binnen 
hun eigen afdeling en volgen een zinvolle dagbesteding. Ze 
helpen elkaar waar nodig: met een helpende hand, met het 
voorlezen van een boek, met een luisterend oor.
Met de toenemende vergrijzing vragen sommigen zich af of 
de zusters Franciscanessen juist nu geen tijd gekregen heb-
ben om weer meer te gaan bidden. Het eeuwige dilemma!

De drie geloften vandaag

In het Moederhuis te Veghel staan in de kapel, in glas-in-
lood, de drie geloften verbeeld. 
Ze staan als drie heiligen: Coleta als de arme, 
Agnes als de zuivere, Cunera als de gehoorzame.
Armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid: 
Geen geld, geen seks, geen macht.
Ze stammen uit een rigoureuze tijd 
en werden rigoureus beleefd.
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Wij gaan voorbij, 
het verhaal gaat door

Coleta

Agnes

Cunera

 Hoe kijken de zusters er tegenaan vandaag de dag?



De gelofte van gehoorzaamheid:
“Dat doe ik gewoon uit mijn 
eigen”
Ik vond gehoorzaamheid het 
zwaarste. Ik hield de tuin bij. 
Begin maart moest er gezaaid 
worden. Maar dan had ik ook de 
grote schoonmaak. De overste 
vroeg waar de bonen bleven. Ik 
zei: “Als ik tijd had gekregen om 
te zaaien, hadden wij die nu ook 
gehad.”  Ik schrok er zelf van dat 
ik dat zomaar zei. Die overste had 
geen verstand van zaaien. Ze wist 
wel van bonen, maar niet van hoe 
het begon. Maar daar moest je 
overheen stappen. Zo’n overste 
had je trouwens maar tijdelijk. Je 
kreeg ook wel weer een andere en 
die zei: “doe maar zoals jij denkt 
dat het goed is.”
Zo gehoorzaam ik tegenwoordig 
ook. Ik ben al in de negentig. Ik 
gehoorzaam aan mijn eigen lijf 
dat zegt dat ik mijn beste tijd 
gehad heb. Ik ben aan het ‘uit-
leven’, ik denk aan het einde. Ik 
hoef geen nieuwe schoenen meer. 
En ik gehoorzaam ook aan mijn 
medezusters. Ik help ze uit de 
rolstoel in de zitstoel, als ze niet 
goed meer ter been zijn. Dat hoeft 
niemand mij meer uit te leggen. 
Dat doe ik gewoon uit mijn eigen. 
Dat krijg je als je hebt leren ge-
hoorzamen.

De gelofte van zuiverheid:
“Niet meer afgeleid door 
van alles en nog wat”
Ik ben niet preuts opgevoed. 
Moeder stopte ons als kind iedere 
zaterdag in de teil. Om beurten. 
Open en bloot. Toen werd ik 
kwekeling in Veghel en ik kreeg 
ineens een badschort. Moest ik 
omdoen onder de douche. En ze 
keken in mijn cel of ik met mijn 
handen boven de dekens sliep. Ik 
snapte niets van die preutsheid. 
Gelukkig was er een herinnering 
die mij verder hielp. Met mijn 
plechtige communie kregen we 
een film over zusters in de mis-
sie. Toen wist ik: zo leven, dat 
wil ik ook. Van mensen houden, 
altijd en overal. Ongehuwd zijn 
voor een hoger doel. En ik bleef 
dat denken toen ik in 1934 in 
Veghel was ingetreden. Ik zag de 
weg van Jezus voor me. Ik wilde 
een goed religieus worden door 
te bidden en mediteren. Ik wist: 
preutsheid, dat is voor mij niet 
de weg van Jesus, dat leidt niet 
tot God. Bekrompen zijn is niet 
zuiver. Dat wist ik. Dat hielp me 
overleven. Wat ik wel miste was 
om gewoon eens een keer aan-
gehaald te worden als ik verdriet 
had. Bijvoorbeeld toen mijn vader 
stierf en  ik niet naar huis mocht. 
Mijn vader zei altijd: “Als je een 
religieus wordt, moet je een goede 
worden.”  Dat heb ik geprobeerd. 
Vooral na mij werkzame leven 
ben ik steeds meer met God gaan 
leven. Zo zuiver mogelijk, niet 
meer afgeleid door van alles en 
nog wat.

De gelofte van armoede:
“Met dat mindere moet je het 
doen”
Ik ben oud, maar gelukkig nog 
goed bij mijn hoofd. Armoede 
nu vind ik wel eens dat sommige 
medezusters van alles beginnen 
te vergeten. Dat komt de com-
municatie niet altijd ten goede. 
Met dat mindere moet je het 
doen. Van de andere kant kun-
nen we juist  in die armoede 
natuurlijk nog veel voor elkaar 
betekenen
Per persoon maken wij als zuster 
per jaar een begroting. Ik denk 
daar goed over na. Wat ik niet 
nodig heb, ga ik echt niet vra-
gen. Ik ga bijvoorbeeld graag op 
bezoek bij mijn familie. Bij hen 
is altijd een hapje en een drankje. 
Ik vind dat eigenlijk niet nodig, 
maar als ze bij mij op bezoek 
komen, trakteer ik hen ook. Dat 
kost geld, maar ik ga nooit op 
vakantie. Dus beschouw ik deze 
bezoekjes van mijn familie als 
vakantie. Per maand lever ik een 
briefje in met wat ik heb uitgege-
ven. Meestal blijf ik onder mijn 
begroting. Alleen mijn kloos-
terjubileumviering sprong eruit. 
Maar dat is maar af en toe. Dat 
ik mezelf niks toeëigen, dat heb 
ik overgehouden van de gelofte 
van armoede. Niks is van mij. 
Alles is van ons. In solidariteit. 
Wat maandelijks overblijft gaat 
naar de missie of goede doelen 
in eigen land. Verder ga ik heel 
zuinig om met het materiaal en 
de spullen die ik van het klooster 
gekregen heb.

Uit gesprekken met drie zusters van nu

   Negende Grondwoord:
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Welke levenskeuze mensen ook maken, het is goed als er maar betrokkenheid in doorklinkt op 
de medemens. Bijzonder op degene die veracht en miskend wordt. Zo deden en doen de zusters 
van Veghel. Dit document laat zien dat ze op zijn tijd – van overste tot werkzuster - even dwars en 
eigenzinnig waren als andere mensen. Maar het laat ook zien welke mensen en groepen van men-
sen zij steunden en steunen tot op vandaag. Zusters van Veghel, net als ieder mens behept met 
een bepaalde karaktertrek, maar ook altijd met een goed hart. De liefde is hun wapen. Nog steeds. 
En die liefde gaat terug op hun eerste grondwoord: Ter liefde Gods. En op hun tiende: verhalen 
die doorgaan. Want het verhaal van de liefde gaat door. Altijd.

Nog één keer alle tien goed, en samengevat in een voorbede.

Tiende Grondwoord:

Ter liefde Gods

De mindere zijn

Bid en Werk

Vrijmoedig spreken

Als bomen in deze grond

Geven en Nemen

Nergens thuis 

Wonen overal

Mensen die voorbijgaan

Verhalen die doorgaan

De grondwoorden als een testament, 
een erfenis voor wie maar wil:
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Kortom, alle tien goed



Voor allen die in onze drukke wereld stil durven leven Ter liefde Gods.
Dat ze God zichtbaar maken, vandaag de dag, in een flits, als de weerlicht.

Voor ieder mens die wel eens struikelt en valt en moet de mindere zijn.
Dat wij in ootmoed beseffen dat het in een mensenleven soms niet anders kan.
  
Voor allen die in alle eenvoud leven naar het motto bid en werk.
Dat hun motto mag prijken in onze agenda´s van morgen en overmorgen.

Voor allen die opstaan, onverzettelijk, en vrijmoedig spreken.
Dat wij dank zij hen nooit meer gehoorzamen aan de macht die ons regeert.

Voor hen die rondom hun lieve naasten willen staan als bomen in de grond.
Dat zij ons zo wijzen op de oude naam van onze God: Ik Zal Er Zijn!

Voor allen die bedreven zijn in de levenskunst van het geven en nemen.
Mogen zij ons weer doen ervaren dat wie geeft zal krijgen honderdvoud.

Voor elke mens met op zijn spandoek de woorden: nergens thuis.
Dat deze mens ons doet beseffen dat wij wel ín, maar niet ván deze wereld zijn.

Voor de wereldburgers in ons midden die willen wonen overal.
Dat we in hun geest verder gaan kijken dan eigen geloof en eigen gelijk.

Voor de zusters van Veghel en voor ons allen, als mensen die voorbijgaan.
God bewaar ons, prent ons in uw geheugen, schrijf onze namen in uw hand.

Wat er ook voorbij gaat, er zijn verhalen die doorgaan.
God, neem uw intrek in onze verhalen en reis voor eeuwig met ons mee.

Voorbede bij de tien grondwoorden 
van de zusters van Veghel
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U-bi cari-tas    et   a   -   mor,       u-bi  ca-ri-tas      Deus   i - bi     est.
 < Waar vriendschap is en liefde, daar is God. >

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
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Wij feliciteren Adri Bosch, de schrijver van dit document voor zijn geweldige 
capaciteit om “intens te luisteren” naar de bomen in onze Moederhuistuin. 
De verhalen die zij in stilte aan ons vertellen en deze samen te vatten in de 
belangrijke grondwoorden waar onze religieuze Congregatie voor staat.
Het document is kenmerkend, omdat de stille wijsheid van de bomen als 
achtergrond dient van bladzijdes waar de grondwoorden zijn gearticuleerd. 
Een ode, een verhaal, een ervaring, van de oude maar ook van de jongere 
generatie die gewend is om te communiceren via de moderne media. 
Dank je wel dat je je talenten met ons hebt willen delen. 

Sister Maria Lourdes Santos
Generale Overste

Nawoord
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