
Encontro das três Congregações Notre Dame 
 

 
De 9 a 13 de março de 2014, o Governo Geral 
das três Congregações: Irmãs de Notre Dame de 
Namur, Irmãs de Nossa Senhora de Amersfoort e 
Irmãs de Notre Dame de Coesfeld reuniram-se 
no Kloster Annenthal em Coesfeld. 
 
Antes das reuniões formais, que começaram no 
dia 10 de março, o grupo se encontrou para uma 
noite de integração. O encontro das 3 
Congregações acontece a cada dois anos, 
oportunidade em que uma delas é a anfitriã. 
Este ano, nós fomos as anfitriãs. Normalmente, 
nos encontramos no Generalato em Roma. 
Contudo, neste ano, em vista de as Irmãs de 

Notre Dame de Namur e as Irmãs de Notre Dame de Coesfeld terem um novo Centro Histórico, 
decidimos reunir-nos em Coesfeld e fazer peregrinações para os lugares de fundação de cada uma 
das Congregações. Participaram das peregrinações 5 irmãs de Namur, 4 de Amersfoort e 6 de 
Coesfeld.  
 
 
No dia 11 de março, viajamos para Amersfoort com um micro-ônibus e visitamos as irmãs da Casa 
Mãe e olhamos o Centro Histórico. 
 
No dia 12 de março, o grupo participou da missa na 
Paróquia de São Lamberto e tivemos tempo para rezar 
diante da cruz de Coesfeld. De tarde, visitamos nosso novo 
Centro Histórico no Kloster Annenthal. 
 
Dia 13 de março, mais uma vez embarcamos no micro-
ônibus para nossa viagem a Namur onde fomos recebidas 
pelas irmãs que moram na Casa Mãe e fizemos um tour pelo 
Centro Histórico delas. Fazer esta peregrinação para dentro 
de nossas histórias fundacionais, juntas, foi uma experiência 
enriquecedora e muito valorizada por todas nós. 
 
As irmãs que participaram do encontro foram: 
Irmãs de Notre Dame de Namur: Teresita Weind, Nancy 
O’Shea, Liliane Sweko, Jeanne MacDonald, Maria Delaney  
Irmãs de Notre Dame de Amersfoort: Felisita Sri Budiyarti, 
Mariani Made, Theodora Suwarni, Christa Suminah  
Irmãs de Notre Dame de Coesfeld: Kristin Battles, Julindis 
Melis, Shauna Bankemper, Sreeja Chittilappilly e Emma Kim  
 

 
 

O grupo em frente da primeira Casa 

Provincial em Amersfoort 

The group in front of  

the Coesfeld Cross 



 
 

 
 

 

Um dos painéis do Centro histórico de 

Coesfeld 

O Centro Histórico de Amersfoort 

Painel no Centro Histórico de Namur 


