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Viagem de um dia para Vechta 

 

As Delegadas do Capítulo partiram para Vechta às 8h45 de quinta-feira. Dois ônibus viajaram juntos até o destino, a 
cerca de 2 horas de Coesfeld. Uma vez em Vechta, o primeiro ônibus foi direto para o Kloster Marienhain e foi 
recebido pelas irmãs da Comunidade de Vechta. O segundo ônibus foi para a Liebfrauenschule, a primeira escola da 
Congregação fundada em 1859.  

No Kloster Marienhain, saboreamos café e biscoitos caseiros. Fomos para a Igreja do Espírito Santo no Kloster 
Marienhain, construída em 1978. Após ouvirmos sua história, visitamos a residência das irmãs. A propriedade do 
Kloster Marienhain foi vendida para a Diocese e as irmãs agora usam apenas uma parte do prédio como residência. 
O prédio maior que, anteriormente, havia sido a residência das irmãs, agora é um refúgio para imigrantes 
ucranianos. A antiga escola na propriedade é agora uma escola profissional (técnica) que forma professores para o 
jardim de infância e pessoas que desejam cuidar de pessoas idosas e deficientes.  Foi gratificante ouvir da Diretora 
como o programa é um dos melhores da área para a formação de educadores, continuando em sintonia com a 
história de formação de professores da Congregação. O passeio também incluiu uma caminhada pelo jardim e uma 
visita ao cemitério. Os dois grupos se encontraram para almoçar no refeitório do prédio da escola, onde as Irmãs de 
Vechta deram uma lembrancinha para os membros da administração geral anterior e nova: meias tricotadas à mão 
pelas Irmãs. Estas meias e outros artigos de tricô são vendidos na área e a receita é enviada para ajudar as missões 
da Delegação da África Oriental. 

O dia também incluiu uma visita à Liebfrauenschule. A escola não é mais propriedade da Congregação. Atualmente, 
é uma escola da diocese para mais de 600 jovens (somente meninas), dando continuidade à missão iniciada pelas 
Irmãs de Notre Dame há 163 anos. Nosso passeio incluiu uma visita à Capela maravilhosamente renovada, com o 
piso original restaurado e o ambão, altar e cadeiras feitas de madeira natural. Na parte traseira da Capela, há um 
grande espaço aberto onde os grupos podem se reunir para a oração e a meditação. 

Foi uma bênção partilhar este tempo com as Irmãs em Vechta e visitar lugares significativos da história 
Congregacional. 


