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CIB Conference West Africa 2011

Editorial: S. Mary Jane Vergotz,
CIB Secretary
De CIB conferentie kwam dit jaar samen in WestAfrika van 2 tot 16 september. Waren aanwezig :
Zr. Judith Ann Heble, moderator; abt primaat
Notker Wolf;
M. Gian Paola Pederzoli,
afgevaardigde van regio 1: Italië en Malta; M.
Fabienne Hyon, afgevaardigde van regio 3:
Frankrijk en Israël; M. Zoe Davis, lid van de Raad
van Bestuur en afgevaardigde van regio 4 : Groot
Brittannië en Ierland; M. Thérèse-Marie Dupagne,
assistent-moderator en afgevaardigde van regio 5 :
Benelux; M. Martyna Wysocka, afgevaardigde van
regio 7: Polen; M. Anastazija Skunca, afgevaardigde
van regio 8 : Kroatië; de Zrs. Christine Vlamidiroff,
Anne Shepard en Patricia Crowley, afgevaardigden
van regio 9 : USA en Canada; M. Vania Maria
Miranda Toscano de Brita, afgevaardigde van regio
11 : Brazilië; Zr. Mary John Mananzan, lid van de
Raad van Bestuur en afgevaardigde van regio 14 :

de Filipijnen; Zr. Kym Harris, afgevaardigde van
regio 15 : Oceanië; M. Henriette Wêndbala
Kalmogo,afgevaardigde van regio 17 : Centraal en
West-afrika & Madagascar ; M. Metilda George, lid
van de Raad van Bestuur en afgevaardigde van
regio 19 : India; Angela Strobel, Priorin Generaal
van de Benedictijnse Missiezusters van Tutzing. Zr.
Mary Jane Vergotz was secretaris en Zrs. Cristina
Solaroli, Italië en Maja Kolega, Kroatië
functioneerden als tolk.
De zusters van West Afrika waren de
afgevaardigden
zeer
dankbaar
voor
hun
aanwezigheid en solidariteitsbetuigingen, en de
gastkloosters voor het verlenen van de nodige
logistieke steun voor de doestellingen van de CIB.
De CIB afgevaardigden van hun kant drukten hun
dankbaarheid uit voor deze gelegenheid die hen
werd gegeven om het Benediktijns leven in West
Afrika mee te maken.
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Gelukkige verjaardag, CIB !
Zr. Judith Ann Heble, moderator van de CIB
Het is echt wel passend dat de CIB conferentie teruggekeerd is naar het continent van haar geboorte tien
jaar geleden. Alhoewel ze een voorgeschiedenis heeft van veertig jaar barensweeën, werd de CIB
officieel geboren op 6 november 2001 in Naïrobi, Kenia.(Oost Afrika)
Op 8 september 2011 begon de verjaardagsviering met de eucharistieviering,voorgegaan door de Abt
Primaat in aanwezigheid van de afgevaardigden en de communauteit van Maria Boodschap in
Dzogbégan, Togo, deze keer in West –Afrika.
De namiddag was er een pick-nic georganizeerd in de buurt van een prachtige waterval in Ghana. Na
een lange wandeltocht waarbij al het voedsel voor de pick-nic meegedragen werd, kwamen de
afgevaardigden net op tijd aan in een schuilhut, vooraleer de hemel openbarstte en het begon te gieten.
We zongen “Happy Birthday” voor de CIB en genoten van een verjaardagstaart die de zusters van
Dzogbégan gebakken hadden voor de gelegenheid.
Een aantal van de afgevaardigden die aanwezig waren op deze tiende verjaardag van de CIB, waren
ook present toen de CIB in 2001 officieel tot Communio Internationalis Benedictinarum werd gedoopt.Zij
kunnen getuigen van de ontwikkeling in gunstige zin van de wederzijdse steun binnen de CIB in de
afgelopen tien jaar. Het organizeren van de conferentie om de twee jaar in één van de regio’s heeft sterk
bijgedragen tot een toenemende solidariteit, niet alleen tussen de afgevaardigden, maar ook tussen de
gemeenschappen van de regio.
Hoe zal de CIB eruit zien binnen tien jaar? Hopelijk zullen de banden van zusterlijke liefde nog
aangehaald worden als we nog meer manieren vinden om elkaar wederzijds te steunen op onze
monastieke levensweg.
S. Judith Ann Heble , CIB Moderator, & S. Mary Jane Vergotz, CIB
Secretary show off their gifts from the community of Region 17.

CIB Birthday Cake

CIB NEWS: Video of the 2011 Conference Meeting go to www.benedictines-cib.org
o De text of Zuster Mary Paul Galland, Regio 17, Central & West Africa
&Madagascar.
o journal of de travel door Zuster Vania Maria Toscano, Region 11, Brazil
o Photo Albums
o Video
o Enkelen worden van Fr. Louis
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Welkom in de dorp Danyl Dzogbégan,
Togo
Op 7 september werden de afgevaardigden welkom
geheten op een bijeenkomst, voorgezeten door
Emmanuel Detti, het dorpshoofd van Danyl Dzogbégan.
Meer dan 200 dorpsbewoners namen deel aan het feest
met muziek, dans en versnaperingen
Chef Detti richt het woord tot de groep
“Zeer Eerwaarde Pater Notker Wolf, Abt Primaat van de
Benedictijnse Confederatie van Monniken, Zeer
Eerwaarde Moeder Judith Ann Heble, moderator van de
Benedictijnse Confederatie van Zusters en Monialen,
afgevaardigden van verschillende congregaties van over
de hele wereld, vereerde gasten, dames en heren.
Het is voor mij een hele eer en een voorrecht om , in
naam van het Districtshoofd en uit eigen naam U hartelijk
welkom te heten in Togo en in het biezonder in Danyl
Dzogbégan. Inderdaad, de ganse bevolking is uitermate
gelukkig met uw komst omdat U ons kleine dorp hebt
uitgekozen om uw jaarlijkse vergadering te houden.
Dames en heren, ik ben duidelijk niet alleen enthousiast
maar ook overgelukkig om mijn dankbaarheid uit te
kunnen spreken voor uw komst. Ik hoop dat uw bezoek
hier ons de gelegenheid zal geven om gedachten uit te
wisselen voor het welzijn en de welvaart van onze
gemeenschap. Dit zal de banden tussen uw
respectievelijke gemeenschappen en de mijne, niet alleen
nauwer aanhalen maar ook versterken.
Voor wat de historische achtergrond van de zusters hier
betreft kan ik alleen maar zeggen dat ze al veertig jaar
hier bij ons zijn. Hun spirituele achtergrond is zeer
opmerkelijk. De bijstand die ze de bevolking en vooral de
vrouwen verlenen is altijd daadkrachtig en efficient. Wij
vinden hun levensstijl zeer boeiend.
Daarom wil ik ook van deze gelegenheid gebruik maken
om via abdis Blandine de zusters van het klooster hier te
bedanken.
Mijn dank gaat uit naar iedereen die van deze dag een
onvergetelijk succes maakt.Ik ben er van overtuigd dat U
hiervoor beloond zal worden in de hemel. Moge de
almachtige God U en het hele dorp zegenen. Voel U thuis
bij ons

Sr. Judith Ann Heble , OSB, CIB Moderator, Chief Atado,
& Abbot Primate Notker Wolf, OSB

Chief Atado and Community member

Dank U
Emmanuel Detti
Chief Atado
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Bezoek aan de kloosters van West- Afrika.
Zr Metilda George
Tamil Nadu, Indië
De CIB bijeenkomst in WestAfrika begon met de
Vergadering van de Raad van Bestuur in het Koubry
klooster in Burkina Faso. Priorin M.Henriette Wëndbala
Kalmogo, ontving ons ontroerend gastvrij. Zij stond ons
op te wachten op het vliegveld en keek erop toe dat er
werd tegemoet gekomen aan elk detail van onze noden
en behoeften. Het meest opvallende was de stralende
vreugde uit het diepst van hun hart van alle leden van
de communauteit en dit op zo’n natuurlijke manier dat
we ons werkelijk één met hen voelden. Het hoogtepunt
was de ontmoeting met gans de communauteit. We
wisselden van gedachten op een interactieve en
spontane manier en we voelden ons vereerd met hun
geschenken. Ieder lid van de Raad van Bestuur had
eraan gedacht een beetje aarde van haar thuisland
mee te brengenen; deze werd dan vermengd met wat
aarde van Burkina Faso tijdens het openingsgebed.
Deze aarde werd dan aan M. Henriette overhandigd die
ze dankbaar aanvaardde en ons verzekerde da ze zou
bewaard worden als herinnering aan ons bezoek.
Onze reis ging verder naar Togo waar een gelukkig
weerzien plaatsvond met de andere afgevaardigden in
het klooster van de Zusters van Canossa in Lomé. De
volgende morgen reisden we dan verder naar het
klosster van Maria Boodschap in Dzogbégan. De
serene, koele omgeving en de natuurlijke schoonheid
van de plaats zelf vormden een gastvrije en werk
bevorderlijke achtergrond voor de jaarlijkse vergadering
van afgevaardigden. De Westafrikaanse Benediktijnse
communauteiten kwamen samen op een elegante
manier en brachten een zinvol moment van reflectie en
introspectie dankzij een processie met de vlag van de
CIB en een beeld van St.Benediktus op een wereldbol
die door vier Afrikaanse zusters werd gedragen. Dit was
een unieke manier om te laten zien hoe men in de
Afrikaanse cultuur dignitarissen verwelkomt. De
communauteit verwelkomde ons als groep met
drummen, dansen, zingen en overlaadde ons met
geschenken.
Het hoogtepunt van ons verblijf in het klooster van
Maria Boodschap was ons bezoek aan het dorp. Het
dorpshoofd en de dorpsbewoners heetten ons welkom
met traditioneel Afrikaans drummen en dansen. In zijn
toespraak zei het dorpshoofd dat de communiteit van
de Benedictinessen aanvaard was in Dzogbégan en
gewaardeerd werd voor hun toewijding en dat hun
aanwezigheid een bron van inspiratie was. Opmerkelijk
was zijn erkenning van de spirituele waarden waaraan
ons leven is toegewijd. We genoten erg van het dansen
van de dorpelingen, begeleid door de tamtam.
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Tijdens de slotzitting van de vergadering was er plots
een wolkbreuk met luide donderslagen die ons
verplichtte een eind te maken aan de bijeenkomst; het
leek of iedereen aanwezig een stortvloed aan
zegeningen van God over zich heen kreeg.
De volgende morgen vertokken we om kloosters in het
noorden van Togo te gaan bezoeken. Toen we na een
lange en vermoeiende reis in het klooster van de
Menswording in Sadori(een stichting van het klooster
van Maria Boodschap) aankwamen, leek het wel alsof
we in een oase in de woestijn tercht gekomen waren!
De aanwezigheid van de communauteit in dit deel van
het land waar de meerderheid moslim is, is een
opmerkelijk teken van gastvrijheid voor de mensen van
de streek. Het is een trefpunt voor de verspiede
katholieke gemeenschap waar ze regelmatig de
zondagvieringen kunnen bijwonen. Ondanks de strijd
en moeilijkheden waarmee de stichting gepaard ging,
verleende de communauteit ons een hartelijke en gulle
gastvrijheid
Onze volgende halte was het conferentie centrum van
“Onze Lieve Vrouw van Hoop” in Lanta, Benin. De
pittoreske Afrikaanse stijl deed ons proeven van de
gastvrijheid op zijn Afrikaans.; P. Louis Hondocodo,de
directeur van het centrum, heette ons opgewekt
welkom. Op flamboyante wijze sprak hij over” De
Afrikaanse
vrouw”
gevolgd
door
een
gedachtenwisseling;
De volgende dag reisden we verder naar het klooster
van Sint Jozef in Toffo, Benin. Onderweg bezochten we
het Muzeum van de Koningen in Abomey. In het Sint
Jozef klooster werden we op comfortabele, aangename
en ontspannende wijze verwelkomd.
Een gebeeldhouwd tabernakel vol symboliek en
kapeldeuren waarin verschillende taferelen uit het Ou
de en Nieuwe Testament waren uitgehouwen waren
zeer mooie en duidelijke uitdrukkingen van het
Benediktijns geworteld zijn in de Schrift. De
architecturale schoonheid van dit klooster zal ons altijd
bijblijven.

M. Metilda George, India (left), M. Fabienne Hyon, France (back
right) & S. Mary John Mananzan, Philippines (front right)

Continued on page 5

BEZOEK AAN DE KLOOSTERS VAN WESTAFRIKA. (2)
De volgende dag bracht de residerende bisschop
ons een beleefdheidsbezoek en ging voor in de
eucharistieviering. Zijn toespraak bereidde ons voor
op ons volgend bezoek aan Quidah, het hoogtepunt
van ons kort verblijf in West-Afrika. De vele trappen
vooraleer
de
Geen
Toegang
Poort
te
bereikenhielpen ons om in de geestesgesteldheid
te komen van hen die zo geleden hebben onder de
slavenhandel.
Het meest opvallende wat mij is bijgebleven van
deze lange reis doorhen deze landen zijn de
kinderen die stralend van vreugde en plezier ons
tegemoet liepen, vriendelijk wuivend naar onze
auto’s om ons zo welkom te heten.
De gastvrijheid die tot de cultuur van deze landen
behoorde, heeft ertoe bijgedragen dat het voor de
kolonisatoren gemakkelijker was om hen te
overmeesteren. In Quidah getuigt het monument
van “het punt vanwaar geen terugkeer meer
mogelijk is” van deze vreselijke periode, maar een
ander monument: “de deur van de terugkomst»,
opgericht in 2000, staat dan weer voor de hoop dat
West-Afrika niet zal tekortschieten in gastvrijheid en
op nobele wijze iedereen met open armen wil
ontvangen. De ervaring van ons kort verblijf leert
ons dat het pijnlijke veleden overwonnen werd door
een nieuwe dageraad voor de terugkeer

Tour of the Chapel in Dzogbégan

M. Martyna Wysocka, Poland and CIB Delegates-Pilgrimage to West Africa

Bedevaart naar West-Afrika.
M. Martyna Wysocka

Otwock, Polen
Het was me een waar genoegen deel te nemen aan
de CIB bijeenkomst in Togo en Benin. Het was een
zeer fijne ervaring om mee te maken hoe de
zusters in de verschillende culturen leven, hoe ze
bidden en God eren, en hoe ze werken volgens de
Regel van Sint Benediktus. Wat me fascineerde
was de schoonheid van hun liturgie, vooral het
gezang, hun grote eerbied voor het sacrale en de
eenvoud van hun leven.
Persoonlijk werd ik zeer geraakt door het bezoek
aan Quidah in Benin. Hier wordt de herinnering
levend gehouden aan de tragische gebeurtenissen
die de bevolking van deze streken moest
meemaken. Ik ben de organiserende zusters zeer
dankbaar voor het feit dat ze dit bezoek op ons
reisprogramma plaatsten.
“Solidariteit,
Authenticiteit,
Respect”,de
doelstellingen van de CIB voor 2010-2014 en
onderwerp van deze bijeenkomst, werden verder
besproken tijdens de vergaderingen en tijdens onze
bezoeken aan de verschillende kloosters en sites in
West-Afrika. Deze gesprekken lagen mij nauw aan
het hart : éénheid in verscheidenheid; de vreugde
van het samenzijn met de afgevaardigden en de
zusters van de Westafrikaanse communauteieten;
het delen van woorden en ervaringen; en samen
God loven en aanbidden. Dit alles gaf mij vleugels
op deze bedevaart en in mijn dienstverlening. Ik
heb een veel waardering voor dit samenkomen dat
onze banden als Benediktijnse vrouwen versterkt.
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De Ervaring van het
gemeenschappelijk gebed in WestAfrika
S. Anne Shepard, OSB
Atchison, Kansas USA
Sint Benediktus geeft als richtlijn om te bidden met
nederigheid en eerbied. Hij benadrukt dat God
vooral kijkt naar de zuiverheid van hart en de tranen
van berouw (RB 20) Het getijdengebed en de
eucharistievieringen werden in West-Afrika zonder
twijfel gebeden op een nederige en zuivere wijze.
De Benediktijnse vrouwen-en mannenkloosters die
we bezochten in West-Afrika zingen het Officie in
het Frans. Sommigen onder ons die de taal kenden
konden volgen en redelijk gemakkelijk meebidden.
Het getijden gebed werd zeer mooi gezongen. De
cantors en het koor vormden één stem, zacht en op
de juiste toon, zo leek het mij. De door hen
gebruikte instrumenten :de eenentwintig-snarige
kora,de aggogo en kilamba, kalebasklokjes, de
balafon, een houten xylifoon en vele drums
verhoogden de muzikale kwaliteit zonder ooit te luid
te zijn of af te leiden.
We reisden naar verscheidene bestemmingen per
bus. Omdat we er zolang over deden om de
bagage in te laden, moesten onze koffers om half
vijf ‘s morgens klaar zijn zodat we konden
vertrekken om half zes. Gezien het vroege uur van
opstaan, eten en inladen, besloten we om de
lauden op de bus te bidden. De Engelse abdis Zoe
Davis had gezorgd voor de nodige teksten en
samen loofden we de Heer, terwijl we over de
stoffige wegen hobbelden en bij de opkomende
zon, zongen we het bekende Taizé lied : “Bonum
est confidere in Domino, bonum sperare in
Domino”.
Het liturgisch hoogtepunt vormde de zondagse
eucharistieviering in het klooster van de
Hemelvaart, bijgewoond door inwoners van de
parochie en de stad. Voor de eerste keer in mijn
leven begreep ik de zin uit het evangelie van de
broden en de vissen: “ze telden vierduizend
aanwezigen,
vrouwen
en
kinderen
niet
meegerekend.” De kerk was overladen vol met
kinderen van alle leeftijden. De leden van de
jeugdclub gingen al dansend en zingend de
celebrant en de misdienaars vooraf. Een andere
groep presenteerde de zondagslezing in processie
met een vrouw die het boek op haar hoofd droeg.
Nog anderen brachten de offergaven van brood,
wijn en vruchten van het land naar het altaar.
Gedurende gans de viering zagen we kleine
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kinderen bewegen op het ritme van de drums De
hele congregatie zong uit volle borst mee. Tot slot
werd iedereen uitgenodigd om mee te dansen , wat
de meesten ook deden De Afrikaanse zusters
verhoogden de feestvreugde door de dans voor
meer dan een kwartier te leiden. Dit was zeer zeker
een viering van het Lichaam van Christus. De
vreugde was tastbaar.
De dagen die we samen doorbrachten zou ik zeker
geen vacantiedagen durven noemen. Het was niet
zo dat we uit Afrika weggingen, hevig verlangend
naar ons klooster gebed omdat we de rijkdom van
het Opus Dei hadden moeten missen. Integendeel
waren we eerder dankbaar dat de Westafrikaanse
liturgische ervaring ons gevoed had en ons
uitnodigde om ons thuis te voelen in de
gebedsvormen die wij gewoon waren.
Westafrikaanse melodieën echoën nog na in onze
harten en de deuntjes die we fluiten. En een
glimlach verschijnt op ons gezicht als we
teugdenken aan de liturgie die helemaal niet zo
koel en gereserveerd is als de onze in Amerika.
Eerbiedig buigend, zijn we er ons van bewust dat
God ons te hulp komt en zich haast ons te helpen ,
waar we ook zijn.

S. Marie Fidegnon, Togo &
S. Anne Shepard, USA

M Gian Paola Pederzoli, Italy
holds the CIB Candle
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Conference News
De opbouw van solidariteit
Solidair met de zusters van regio 17 : Centraal en West Africa en Madagascar
Op 15 september 2011 hebben de leden van de CIB een resolutie tot solidariteit goedgekeurd met de
zusters van regio 17 .
.
Resolutie : Op de feestdag van elk klooster van regio 17 (Centraal en West –Afrika en Madagascar),
zullen alle kloosters van de CIB voor dit klooster bidden tijdens het H.officie en de eucharistie.
Andere opties, die door elk klooster afzonderlijk kan overwogen worden, luiden:
 Zr. Marie Fidegnon, Dzogbégan zal een aantal antifonen van hun H. officie naar de CIB secretaris
sturen die ze zal verspreiden onder de CIB afgevaardigden. De antifonen zouden ter beschikking zijn
van de kloosters indien ze geschikt worden bevonden.(de antifonen worden in het Frans uitgegeven).


Uitwisseling van zusters tussen de verschillende kloosters van regio 17 en met eender ander
Benediktijns klooster in de wereld met de volgende objectieven :






Zuster die het Engels gaan onderrichten aan de Fransprekende zusters van regio 17
Culturele of educatieve bezoeken.

Geldelijke bijdragen
Uitwisseling van nieuwsbrieven;

Dzogbégan Villagers

CIB West African Banner

Banner Presentation
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CIB KALENDER
2012
Januari

Israel

Januari 13-23

Raad van Bestuur

September

Italië,
San Benedetto inValledaqua in de buurt van Aquasanta Terme,
Ascoli Piceno.

September 10

Aankomst van de Raad van Bestuur

September 11
September 12-14

Vergadering van de Raad van Bestuur
Aankomst van de afgevaardigden
Bijeenkomst van de CIB Conferentie

September 15

Vertrek naar Rome

September 17-26

Rome
congres van de Abten

September 26

Vertrek

Januari

Engeland

Januari 15-23

Raad van Bestuur

2013

September

Brazilië

September 2

Aankomst Raad van Bestuur

September 3

Vergadering van de Raad van Bestuur
Aankomst van de afgevaardigden

September 4, 6,8
September 15 or 16

Bijeenkomst van de CIB Conferentie
Vertrek

2014
Januari
Januari 14-16
September

Rome
Raad van Bestuur CIB en voorbereiders van het Symposium
Sant’Anselmo, Rome

September 3-6

Aankomst van de staf en het voorbereidingscomité van het Symposium

September 7

Aankomst Raad van Bestuur en eerste deelnemers aan het Symposium

September 8

Vergadering van de Raad van Bestuur,
aankomst andere deelnemers

September 9

Bijeenkomst van de CIB Conferentie,
eventuele uitstap naar Mont Cassino & Subiaco

September 10-17

CIB Symposium

September 18

voormiddag : Bijeenkomst van de CIB conferentie
Namiddag : Bijeenkomst van de Raad van Bestuur

September 19

Vertrek van de Raad van Bestuur en CIB Conferentie

September 20

Vertrek van het voorbereidingscomité van het Symposium
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