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Tetap Terhubung  – 
SND dan Suster-suster Notre Dame de Namur                                                                                                  

 
Pernahkah Anda mengunjungi situs web Suster Notre Dame de Namur? Jika belum, cobalah! Di bagian atas 

Anda akan melihat tab "Siapa kami". Klik itu dan daftar drop-down akan terbuka. Ini akan menampilkan 

item yang berjudul, "Sepupu Kami." Mengklik tautan ini akan membawa Anda ke situs web Suster Notre 

Dame Coesfeld atau Suster Bunda Maria Amersfoort atau Suster-suster SPM! 

Merupakan suatu berkat untuk memelihara hubungan sejarah yang signifikan antara Kongregasi kita, dan 

komunitas Rumah Induk berkesempatan untuk menyambut tim kepemimpinan yang baru terpilih dari 

Suster Notre Dame de Namur ke rumah kita untuk makan siang dan berbincang-bincang pada hari Minggu, 

29 Mei. Sr. Mary Kristin menghubungi Pemimpin Kongregasi Suster-suster Namur yang baru, Sr. Mary 

Johnson dari Amerika Serikat, dan mengundang beliau dan timnya untuk berkunjung.  

Tim kepemimpinan Namur yang baru adalah perpaduan antar budaya yang indah seperti halnya tim 

kepemimpinan SND kita. Selain Sr. Mary, tim memiliki empat asisten: Suster Evalyne Aseyo (Kenya), 

Lorraine Connell (AS), Amarachi Grace Ezeonu (Nigeria), Miriam Montero Bereche (Peru). Dewan Umum 

kita mengajak mereka berkeliling melihat properti dan rumah kita, dan kemudian seluruh komunitas 

Rumah Induk menyambut mereka untuk santap siang. Setelah makan siang, kedua tim kepemimpinan 

bertemu untuk semakin akrab dan tim kepemimpinan SND kita berbagi sejarah hubungan kita dengan 

Amersfoort dan Namur. Kedua tim sepakat tentang pentingnya tetap terhubung dan berharap untuk 

mengatur kesempatan pertemuan tambahan tri-kongregasi untuk semakin bekerjasama yang 

berkelanjutan. Sebuah kolaborasi kecil tapi penting baru saja terjadi. Suster-suster Italia kita yang tinggal di 

tanah milik OMI di sini di Roma telah menyambut seorang suster Namur ke komunitas mereka untuk 

tinggal bersama mereka. 

Betapa baiknya Tuhan yang baik karena mengizinkan kita menjadi bagian dari keluarga besar yang begitu 

besar dan bersemangat!  


