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Perjalanan Sehari ke Vechta 

 

Pada hari Kamis, pukul 8.45 waktu Coesfeld, para peserta Kapitel meninggalkan Kolping Bildungsstätte menuju 
Vechta. Dua bus berangkat ke Vechta bersama-sama, sekitar 2 jam dari Coesfeld. Sesampai di Vechta, bus pertama 
langsung menuju Kloster Marienhain dan disambut oleh para suster dari Komunitas Vechta. Bus kedua menuju 
Liebfrauenschule (Akademi Notre Dame), sekolah pertama Kongregasi yang didirikan pada tahun 1859.  

Di Kloster Marienhain, kami menikmati kopi dan kue buatan mereka sendiri. Semua pergi ke Gereja Roh Kudus di 
Kloster Marienhain untuk mempelajari sejarah Gereja, yang dibangun pada tahun 1978, kemudian kami berkeliling 
ke tempat tinggal para suster. Bangunan Kloster Marienhain yang asli telah dijual ke Keuskupan dan para suster 
sekarang hanya menggunakan sebagian bangunan sebagai tempat tinggal mereka. Bangunan besar yang dulunya 
merupakan tempat tinggal para suster sekarang menjadi tempat pengungsian bagi para imigran Ukraina. Bangunan 
bekas sekolah di tempat itu sekarang menjadi sekolah pelatihan untuk guru taman kanak-kanak dan orang-orang 
yang ingin mendapatkan sertifikat untuk bekerja di panti jompo.  Sungguh menggembirakan mendengar dari 
Koordinator Sekolah tentang program ini menjadi salah satu yang terbaik di daerah tersebut untuk mempersiapkan 
guru TK. Pelatihan mempersiapkan para guru ini masih tetap mengikuti tradisi Kongregasi.  Kunjungan ini juga 
termasuk jalan-jalan di halaman yang indah dan kunjungan ke makam. Kedua kelompok bertemu untuk makan siang 
di kafetaria gedung sekolah di mana para suster dari Vechta menghadiahkan kaus kaki rajutan tangan buatan para 
suster kepada para anggota Dewan Umum yang lama dan yang baru. Kaus kaki dan barang-barang rajutan lainnya 
dijual di daerah tersebut dan hasilnya dikirim untuk membantu mendukung delegasi Afrika Timur kita. 

Hari itu juga termasuk kunjungan ke Liebfrauenschule. Sekarang sekolah ini tidak lagi milik Kongregasi dan sekarang 
menjadi sekolah Keuskupan dengan jumlah siswa lebih dari 600 wanita muda, dengan melanjutkan misi yang dimulai 
oleh Suster-suster Notre Dame 163 tahun yang lalu.  Kunjungan kami termasuk kunjungan ke Kapel yang telah 
direnovasi dengan indah, dengan lantai asli yang telah diperbaiki dan Mimbar, altar, dan kursi yang terbuat dari kayu 
asli. Kapel ini juga dilengkapi dengan ruang doa terbuka yang besar di bagian belakang di mana kelompok-kelompok 
dapat berkumpul untuk berdoa dan meditasi. 

Sungguh suatu berkat bagi kami untuk dapat meluangkan waktu bersama para suster kita di Vechta dan 
mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Kongregasi kita. 


