Afscheid zuster Myriam ha Mashiach / komst
zuster Maria Fidei
Lieve parochianen,
Als religieuzen verlangen we om steeds beter Jezus, onze
Bruidegom, na te volgen. Daarom leggen wij drie geloften af:
de geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid,
omdat Jezus ook arm, kuis en gehoorzaam aan God de Vader
leefde.
Net als Hij willen wij steeds de Wil van de Vader volbrengen,
die wij zien in de wil van onze overste.
Wat willen we u eigenlijk vertellen?
Velen van u kennen zuster Myriam ha Mashiach wel. Zij heeft
een nieuwe opdracht en zending gekregen en gaat binnenkort
verhuizen!
Zij gaat helpen bij het Maria-Heiligdom in Heiloo waar de
zusters vooral pelgrims ontvangen die Maria willen vereren.
Onze gemeenschap in Moorveld krijgt in haar plaats een
Nederlandse zuster erbij (zuster Maria Fidei). Wij zouden ooit
met drie zusters zijn; wij zullen binnenkort ook een zuster
erbij krijgen (uit de VS: zuster Mary of the Resurrection) om
meer te kunnen doen in de parochies.
Wij zijn zuster Mashiach heel erg dankbaar voor alles wat ze
gedaan heeft in deze drie jaren bij ons. Zij is blij Gods Wil te
doen en daarom, hoewel het ook moeilijk is, gaat ze blij en
vol enthousiasme naar het Noorden.
Ik nodig u van harte uit om afscheid van haar te nemen.
Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober zal zij na elke H. Mis
achterin de kerk staan om u te groeten en te bedanken.
Mocht u haar nog even willen opzoeken en spreken dan bent
u van harte welkom bij ons (Heerenstraat 79, Moorveld) in de
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middag van zondag 23 oktober vanaf 15:00 uur. Wij zorgen
voor een kopje koffie en iets lekkers!
In Christus, zuster M. Mirakel

V.l.n.r.: zuster Maria Fidei, zuster Myriam ha Mashiach, zuster Maria
Mirakel
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