
 
 Een inspirerende avond 

 
Collecte in de vasten voor christenen in Aleppo 
De Blauwe Zusters vertellen  
 
dinsdag 4 april a.s. in de Willibrorduskerk te Diessen 
 
Dagelijks bereiken ons berichten over de oorlogssituatie in Syrië. Veel Syrische vluchtelingen 
hebben een plaats gekregen in ons land. Ze hopen hier een nieuwe toekomst op te bouwen. 
Dat geldt ook voor de Syrische gezinnen in de gemeente Hilvarenbeek. 
Met name de situatie van de christenen in Syrië is zorgelijk. We willen hen steunen door de 
opbrengst van de collecte bij gelegenheid van de vasten te bestemmen voor het werk van de 
Blauwe Zusters in Aleppo.  
Twee Blauwe Zusters komen op 4 april aan parochianen en andere belangstellenden 
vertellen over de situatie in Aleppo. 
 
Wat doen de Blauwe Zusters in Aleppo? 
In het bisschopshuis naast de kathedraal is een internaat voor meisjes, veelal van Syrisch-
orthodoxe of katholieke families uit de dorpen buiten Aleppo. Ze studeren aan de 
nabijgelegen universiteit. Voor de oorlog waren er dertig meisjes, nu zijn het er achttien. De 
zusters wonen tussen deze studentes.  
Ook werken ze in en vanuit de kathedraal. Door de strijd in de stad is het gevaarlijk op straat. 
Veel mensen kunnen nergens naartoe. Daarom is op zondag de samenkomst in de 
kathedraal, die wordt beschouwd als een van de veiligste plekken in de wijk, zo belangrijk. In 
de stevige kelder bevinden zich de gemeenschapsruimtes. De zusters drinken er koffie met 
de mensen, volleyballen met jongeren, spelen spelletjes met de kinderen. 
Verder ondersteunen ze een aantal gezinnen financieel. 
 
Programma 
Graag nodigen wij u uit voor een bezinnend moment in de veertigdagentijd in de 
Willibrorduskerk te Diessen. 
 
19.00 uur Eucharistieviering 
19.45 uur Opening en welkom 
19.50 uur De zusters vertellen over hun werk en de situatie in Aleppo 
20.30 uur Koffie / thee 
20.45 uur Vervolg en gelegenheid tot stellen van vragen 
21.30 uur Afsluiting  
 
Deelname is gratis. U bent van harte welkom. 
 
Parochiebestuur en pastoraal team 



Steun de Blauwe Zusters in Aleppo en doneer! 

De Blauwe Zusters houden zich voornamelijk bezig met het opvangen en begeleiden van de 
christelijke gemeenschap in en om Aleppo. Er is groot gebrek aan alles, maar vooral aan 
water, voedsel, medicijnen en warme winterkleding.  
Meer concreet: de zusters houden vijftien christelijke gezinnen op de been met een bedrag 
van € 700,- per maand. Dat is € 40,- per gezin.  

Met uw gift via de collectebus in onze kerken laten we christenen in Aleppo niet in de kou 
staan. 
 

U kunt uw bijdrage ook storten op de rekening van de R.K. Parochie H. Norbertus 
NL 49 RABO 0140 958312 o.v.v. Collecte vasten 2017  
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Blauwe Zusters op bezoek in Diessen 
 
Zuster Maria Sterre der Zee 
Zij is een Nederlandse zuster, die ingetreden is in 2005 en haar eeuwige gelofte heeft 
afgelegd in 2012. Zij verblijft momenteel in het klooster in Brunssum, waar zij o.a. catechese 
geeft aan kinderen, tieners en jongeren, en pastorale ondersteuning verleent bij het 
voorbereiden van doopsel, eerste communie en vormsel.  
 
Zuster Montserrat  
Zij is Argentijnse van geboorte en is ingetreden in 1989. Ze heeft gewoond en gewerkt in de 
kloosters in Argentinië, Brooklyn (United States), Washington D.C. (opleidingshuis voor 
novicen) en in Brunssum. Van 2008-2016 was zij secretaresse van de Nederlandse moeder-
overste, M. Anima Christi van Eijk, en assisteerde zij bij vele missieprojecten.  
Sinds eind 2016 verblijft ze in Brunssum, waar zij verantwoordelijk is voor het missiebureau 
van de congregatie. 


