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Vergadering van de Raad van Bestuur CIB 
Januari  - 2013, Bedford Engeland 

Uitstappen 
De leden van de Raad van Bestuur van de CIB hielden dit jaar hun vergadering in Turvey Abbey in Bedford in Engeland 
van15 tot 23 januari. Wij waren te gast bij Moeder Zoë Davis, lid van de Raad van Bestuur. We mochten doorleefde 
gastvrijheid van de gemeenschap ervaren. Het was een zegen om alle diensten met de gemeenschap te mogen vieren. En we 
waren diep onder de indruk van de mooie kunstwerken in en rond het klooster.
Voorafgaand aan de vergadering in Turvey brachten zuster Mary Jane Vergotz en ikzelf enkele dagen door in Londen  . We 
verbleven bij de Benedictinessen van Tyburn. In hun klooster vindt men nog vele relieken van de Martelaars van Tyburn. We 
kregen de gelegenheid om samen te komen met de communauteit en de werking van de CIB uit te leggen.
De zusters van Turvey brachten ons naar Worcestershire om Mucknell Abbey te bezoeken. Dit is een Anglicaans Benedictijns 
klooster met zeven monniken en vijf monialen. De communauteit was zeer gastvrij en luisterde met veel belangstelling naar 
onze uiteenzetting over de CIB. Abt Stuart Burns was een gast op het laatste abtencongres in Rome. Velen van ons hadden de 
gelegenheid gehad om hem daar te ontmoeten. Ons bezoek kwam ook ten gepaste tijde aangezien het die week juist de 
gebedsweek voor de éénheid onder de Christenen was.
Met de vriendelijk hulp van Moeder Zoë maakten enkelen onder ons van de gelegenheid gebruik om een uitstap naar de 
kathedraal en de abdijkerk van Sint Albanus te maken. Dit is het oudste pelgrimsoord van Groot Brittannië met een 
ononderbroken Christelijke eredienst. 
Om ons verblijf in Engeland af te sluiten, trokken we naar het zuiden , naar het Generalaat  van St.Benedictus in Brighton, het 
moederhuis van de Zusters van Genade en Erbarming (Sisters of  Grace and Compassion). Zuster Kathy Yeeles, de  Priorin 
Generaal, was onze gast geweest op het Symposium van 2010. Daarbij komt dan nog dat Moeder Metilda George, lid van 
onze Raad van Bestuur uit Tamil Nadu in Indië , lid is van deze congregatie. We vervoegden de communauteit voor de 
vespers waarna we een heerlijk maal voorgeschoteld kregen. Deze zusters hebben nog een aantal huizen in Engeland , Indië , 
Afrika en Sri Lanka, waar ze werkzaam zijn in de ouderenzorg.
   

Turvey Abbey

Januari is nu niet bepaald de beste maand om in 
Engeland te verblijven. We maakten een serieuze 
winterprik mee en kregen op bepaalde plaatsen een 
flink pak sneeuw.. Zoveel zelfs dat we bepaalde 
kloosters ten noorden van Londen niet konden 
bezoeken. En zuster Magdalena Shetunyenga, ons 
raadslid uit Namibië, kreeg voor het eerst van haar 
leven sneeuw te zien!
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Samenvatting van de vergadering van de Raad van Bestuur

Nieuwe  CIB leden die in 2012 verkozen werden maar niet in 
staat waren om de Conferentie van 2012 bij te wonen, en zij 
die in 2013 werden verkozen, zullen voorgesteld worden op de 
Conferentie  van september 2013 in Brazilië. In Regio 3 wordt 
M. Fabienne Hyon vervangen door M. Marie-Caroline 
Lecouffe. In Regio 9 vervangt Z. Patricia Crowley Z. Christine 
Vladimiroff en in Regio 13 komt M. Leo Son in de plaats van 
M. Lumen Choi. Wij danken de afscheidnemende 
afgevaardigden van ganser harte en zien ernaar uit de nieuwe 
mensen in september te ontmoeten.

Welkom aan de nieuwe leden

Het waren drukke vergaderdagen in Turvey Abbey. Buiten de lopende zaken van de  Raad van Bestuur, hebben 
we ook veel tijd besteed aan de voorbereiding van  CIB Conferentie in Brazilië. We hebben de agenda opgesteld 
en de procedures voor de afgevaardigden vastgelegd. Deze procedures zullen zich toespitsen op de 
voorbereiding van het Symposium in Rome : “Luister met de oren van je hart.” Ik ben er van overtuigd dat jullie 
 de tijd die we samen in Brazilië zullen doorbrengen een zinvolle  ervaring, gebaseerd op bezinning, zullen 
vinden.

Vermits we ook een groep Braziliaanse abdissen en priorinnen zullen 
ontmoeten, hebben we ook daarvoor een werkmethode ontwikkeld. We 
zouden  graag horen voor welke uitdagingen zij gesteld worden in regio 11 
( Brazilië), bij hun pogingen om een authentiek monastiek leven te leiden.

Begin maart krijgen jullie de uitnodiging met de nodige gegevens  voor 
onze vergadering in Brazilië. 

Als jullie de gegevens van jullie klooster voor de Catalogus nog niet 
gekregen hebben zal zuster Mariangela Yator die zeer kortelings laten 
geworden. Zij coördineert de verwerking van de verzamelde gegevens voor 
de derde editie van de Catalogus van alle vrouwelijke communauteiten over 
gans de wereld. Hopelijk is dit werk klaar om uit te delen tijdens het 
Symposium in 2014. Als  afgevaardigde, hebben we uw hulp nodig om de 
nieuwe gegevens van de gemeenschappen uit uw regio mee te delen. Het is 
een hele klus en vraagt enorm veel tijd om het materiaal voor te bereiden 
om de Catalogus weer bij te werken. We hopen alle materiaal tegen 1 
oktober 2013 bij elkaar te hebben om dan door te sturen naar zuster 
Felicitas Weisenberger van de Venio gemeenschap in Munchen. Zij zal de 
lay-out voor de drukker verzorgen.

Laten we ons in gebed verenigen ter gelegenheid van het Paastriduum.

1° rang : M. M. Magdalena Shetunyenga, S. Metilda 
George & M. Thérèse-Marie Dupagne

2° rang: S. Judith Ann Heble and S. Mary John Mananzan
3° rang: M. Zoë Davis and S. Mary Jane Vergotz

Sneeuw ( Turvey )



BULLETIN # 9

 3

Ideeën om fondsen te werven om  deelnemers aan het Symposium van 2014 te steunen.

De organisatiecommissie voor het Symposium van 2014

Members of the Planning Team pictured right to left include:

S. Lumen Gloria Dungca, Rome, Facilitator; S. Juliann Babcock, USA , Liturgist; S. Mary Jane Vergotz, USA, Secretary; S. Judith Ann Heble, USA, 
Moderator; S. Susan Barber, USA, Liturgist; S. Pauline Triviño, Philippines, Facilitator; S. Mary Luke Jones, USA, Coordinator.

De eerste vergadering van deze organisatiecommissie ging door in het klooster van het H.Hart in Lisle, Ill. , 
USA van 8 tot 10 maart in 2013. De voorzitter, Z. JudithAnn Heble had het over de richting die de CIB en het 
Symposium zouden moeten uitgaan en leidde het eerste stadium van de organisatie van het Symposium in.
Sprekers op het Symposium van 2014 “Luister met de oren van je hart” zijn : Maria Pina Scano, docent 
Bijbelstudie van Sant Anselmo, Z. Mary John Mananzan, oud-priorin van de priorij van St.Scholastica in 
Manila. Duid dus aan op je kalender : sepember 2014 : Symposium van de CIB op Sant’ Anselmo in Rome.

Op de bijeenkomst in Valledaqua in 2012 hebben de afgevaardigden de mogelijkheden besproken om fondsen te 
werven om een gedeelte van de kosten van het Symposium in 2014 te dekken. Vermits er dan afgevaardigden en 
gasten vanuit de hele wereld bijeenkomen, hebben de afgevaardigden een aantal stichtingen  en nationale 
groepen aangeduid die misschien kunnen voorzien in financiële hulp. Dit waren de suggesties : 

°   Elke regio zou een brief naar hun lokale bisschop kunnen sturen om steun te vragen. In sommige regio’s zou 
het een verzoek kunnen zijn om de reiskosten te dekken.Een voorbeeld -brief is te verkrijgen bij Z.Mary Jane.
°   M.Marianna Pinto van regio 10 stelde voor om een fondsen wervende activiteit in haar klooster te laten 
doorgaan.
°   M. Fabienne Hyon, regio 3, M. Franziska Lukas, regio 6, en Z. Rosann Ocken , regio 15 beloofden om contact 
op te nemen met bepaalde stichtingen die katholieke initiatieven ondersteunen in hun respectievelijke landen.
°   M. Michela Porcellato,regio 1 bood aan een brief met de vraag voor steun naar de Italiaanse 
Bisschoppenconferentie  te verzenden.

We vragen ook aan alle afgevaardigden om de mogelijkheden van financiële hulp te onderzoeken via stichtingen, 
groepen of verenigingen van hun regio. Neem contact op me Z. Judith Ann om suggesties door te geven voor 
mogelijke hulp vanuit uw regio.
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De CIB achter de schermen

CATALOGUS  2014 3de editie
De plannen om de Catalogus 
van 2006 bij te werken zijn 
ver gevorderd. Begin januari 
2013 werden de verschillende 
abdijen en kloosters per regio 
aangeschreven om bijgewerkte 
informatie te bezorgen i.v.m. 
locatie, leiderschap en 
overleden zusters tussen 2006 
en 2013 . 
De nieuw verkozen abdis van Assisi, Mariangela 
Yator, neemt dit werk voor haar rekening terwijl Z. 
Felicita Seisenberger zal zorgen voor de lay-out en 
het drukken. Als de antwoorden op deze brief tijdig 
toekomen, zal de 2014 Catalogus ter beschikking 
zijn voor het Symposium van 2014. 

S. Benedict Brown
CIB Webmaster

Eindelijk hebben de leden van de Raad van Bestuur dan 
Z.Benedict Brown leren kennen tijdens hun verblijf in 
januari. Z. Benedict is al jaren de netbeheerder van de CIB 
website en maakt deel uit van de priorij van O.L.V. van 
Vrede, Turvey Abbey.
Z. Benedict zorgde voor het ontwikkelen en bijwerken 
van de CIBsite op het net (www.benedictines-cib.org ) en 
had nog andere voorstellen om de site te verbeteren. De 
raad van Bestuur hield eraan haar en de priorin Z. Zoë 
Davis, eveneens lid van de raad van Bestuur, hartelijk te 
bedanken voor haar toewijding  en voor het geleverde werk 

M. Mariangela Yator

Kalender
2013  
Januari     Engeland   
Januari 15-23  

 Vergadering van de Raad van Bestuur

September   Brazilië  
September 2  

 Aankomst van de Raad van Bestuur van de CIB

September 3  
 Aankomst van de afgevaardigden
 Vergadering van de Raad van Bestuur

September 4,6,8
 Vergadering van de CIB Conferentie 

September 5,7, 9-16
 Bezoek aan de kloosters.

September 17
 Vertrek

2014  
Januari     Rome  
Januari 14-16  

 Vergadering van de Raad van bestuur en de 
organisatiecommissie van het Symposium  

September Sant’Anselmo, Rome
September 3-6

 Aankomst van het personeel en de 
organisatiecommissie van het Symposium  

September 7
 Aankomst van de Raad van Bestuur van de 
CIB en eerste deelnemers aan het    
Symposium 

September 8   
 Vergadering van de Raad van Bestuur 
Aankomst van de deelnemers aan het 
Symposium 

September 9  
               Vergadering van de CIB Conferentie 

                Mogelijkheid tot uitstap naar Montecassino

September 10-17  

Symposium van de CIB

September 18   
Voormiddag : vergadering van de CIB Conferentie 
Namiddag : vergadering van de Raad van Bestuur  

September 19  
Vertrek van de Raad van Bestuur  en Conferentie 

http://www.benedictines-cib.org/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

