
CELEBRAÇÃO JUBILAR 
EM TEGELEN 

Este ano, tivemos seis irmãs da nossa 

delegação celebrando seu jubileu: 

Sr M. Geertruid: 70 

Sr M. Willihelma, Sr. M. Fredrika and 

Sr. M. Everharde: 65 

Sr. M. Hubertien and Sr. M. Clarena: 

60 

No dia 24 de Abril de 2014, começamos o dia com uma Missa Festiva, 

celebrada por Dean Spee.Como sempre, ele a preparou muito bem. Pudemos 

comprovar isso pela forma como ele se dirigiu às Jubilantes. Ele sabia 

exatamente o que dizer sobre o trabalho árduo das Irmãs durante seus longos 

anos de vida religiosa e a influência que elas tiveram sobre outros. 

Em nossos pequenos grupos, cantamos como um rouxinol, para mostrar quanto 

nós os valorizamos!  Tudo isso ajudou a formar, sempre mais, uma festiva 

atmosfera. Foi o ponto culminante do dia.  

Depois dessa inspiradora missa, reunimo-nos no hall de recreação para 

continuar a celebração.  

Irmã M. Dominique, nossa Superiora de Delegação, saudou as jubilantes e 

agradeceu-lhes por todos os seus esforços. É algo importante ter dado tudo o 

que tínhamos à Congregação durante 75, 65 e 60 anos e em ter colaborado 

para implantar o Reino de Deus. Então as Irmãs tiveram a chance de felicitar 

suas jubilantes. 

Durante o almoço e no café à tarde, cantamos cantos sobre e para as 

jubilantes.  Especially during the afternoon the atmosphere was very nice 

because one sister shared anecdotes about each of the celebrating sisters. 

Lots of laughter and fun! It was nice to end a festive day that way. Everyone 

goes to their rooms with a happy, warm feeling. 

What you do not know yet, especially if you are a young sister, is that the 

next day should be a day of rest! The age of the sisters plays a big role… But 

we loved to celebrate and we will do it again next year! 
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