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Delegação Regina Virginum - Países Baixos 
Irmãs de Nossa Senhora há 90 anos em Helmond! 

 

História 
No dia 25 de agosto de 1926, quatro irmãs foram recebidas na Paróquia São José, em 

Helmond. O pároco havia solicitado irmãs para educar as meninas do distrito dos trabalhadores `De 
Bult’. Helmond era uma cidade onde as fábricas se multiplicavam e o número de crianças crescia 
proporcionalmente.  
 

Em torno de 1970, as irmãs trabalhavam em três paróquias, com quatro escolas primárias, 
três jardins de infância, uma escola para o ensino secundário e uma escola de economia doméstica. 
As irmãs também trabalhavam com jovens fora das escolas: numa associação para as meninas, 
filhas dos trabalhadores das fábricas, numa praça, nas florestas de Bakel e em atividades de turno 
inverso da escola. 
 

  O trabalho social sempre fez parte do apostolado das irmãs. Durante a segunda guerra 
mundial, por exemplo, elas trabalhavam numa cozinha que servia sopa para centenas de crianças. 
Durante as últimas semanas da guerra, o convento ofereceu abrigo para as famílias que moravam 
nas proximidades.  
 

  O número de irmãs, no convento, cresceu. Além das irmãs que trabalhavam nas escolas, 
havia também irmãs que assumiam todo este trabalho possível. Em torno de 1970, a comunidade 
contava com 30 irmãs! 

  
Como este grupo diminuiu ao longo dos anos, as irmãs 
tiveram que mudar de casa. Atualmente, só a Irmã 
Dominique (82 anos) e a Irmã Charitas (77 anos) 
permanecem. “Nos Países Baixos não há mais vocações”, 
disse a Irmã Charitas, “mas a Congregação está crescendo 
em outros países. Sinto-me revigorada ao pensar que ela 
continua. “  
 
A Irmã Dominique também está satisfeita: “O que foi feito, 

foi bom; e o bem que é feito, nunca se perde! “A gratidão também está no centro da celebração dos 
80 anos das Irmãs de Nossa Senhora em Helmond. Dia 25 de agosto de 2016, comemoraram os 80 
anos, em Tegelen, junto com todas as irmãs, incluindo três verdadeiras ‘Hellemonders'. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    A Associação para as meninas,                         ±1929 Jardim de Infância 

              filhas de trabalhadores das fábricas. 

The old convent 1928 


