
25 jarige zelfstandigheid congregatie van 

franciscaanse zusters Sukabumi (SFS)  

Viering van dankbaarheid voor 25 jaar zelfstandigheid van de SFS 
Congregatie in het SFS Centrale Klooster in Sukabumi, West-Java, april 
2021.  

CONGREGATIE Zusters Franciscaan Sukabumi (SFS) gevestigd in 
Sukabumi, West-Java, vierden in 2021 de 25e verjaardag van haar 
zelfstandigheid in Indonesië. 

De belangrijke dag van het "zilveren feest" vond precies plaats op 14 
april 2021. 

Bergen op Zoom 

25 jaar geleden, op 14 april 1996, werden de Regio Peniten Rekolektin 
Bergen op Zoom in Indonesië zelfstandig verklaard. 

Deze beslissing is gebaseerd op het decreet van het Heilig Congres voor 
het Instituut van Godgewijde Levende en Apostolische Levende Unie 
genummerd DD/2369-1/1995. Ook op basis van het decreet van het 
Bisdom Bogor nummer 33 / Decreet / SKB / 96. 

Toen zijn ze officieel uitgeroepen tot een zelfstandige religieuze orde 
op 14 april 1996 door de bisschop van Bogor op dat moment: Mgr. 
Michael Cosmas Angkur OFM. 

De congregatie werd waardig verklaard om op zichzelf te staan onder 
de leiding van Zr.M Theresa SFS, die van het ene Kapittel naar het 
andere Kapittel in Indonesië werd gekozen als Moeder Overste. 

read://https_www.sesawi.net/?url=https://www.sesawi.net/25-tahun-kongregasi-suster-fransiskan-sukabumi-sfs-provinsi-indonesia-telah-mandiri/


Het vieren van een feest ter nagedachtenis aan de 25-jarige geschiedenis 
van de zelfstandigheid van de SFS Congregatie in Indonesië in april 
2021.  

Dankbaarheid en nieuwe kandidaten 

Dankbaar voor 25 jaar zelfstandigheid van de Congregatie, vierden de 
SFS-zusters het vervolgens in de eucharistieviering en vernieuwden 
hun franciscaanse geloften in hun respectievelijke gemeenschappen. 

De Centrale Gemeenschap viert feest met de Gemeenschap van St. 
Franciscus van Assisi, de Postulate Gemeenschap van Rosa de Bie, en 
de Nov. Bonaventure Gemeenschap. 

Dankbaarheid wordt uitgedrukt door de eucharistieviering onder 
leiding van pater Tarcisius Puryatno Pr en pater Martin Harun OFM. 

Op weg naar zelfredzaamheid kwamen de sfs-zusters uit verschillende 
etniciteiten. Ze sloten zich aan bij de Congregatie van de SFS en 
bevinden zich momenteel in de bouwfase bij postulate gemeenschap 
van Rosa de Bie en Nov. Bonavenura Nov. 

De kandidaten van de SFS Sisters zijn over het algemeen jonge 
vrouwen uit Java, China, Sunda (bij Sumatra), NTT, Batak, Mentawai-
eilanden (provincie West-Sumatra) en Nias in het pastorale gebied van 
het bisdom Sibolga in Noord-Sumatra. 



Promotie van de congregatie 

Promotie via oproepen met animatieprogramma's, zowel online 
als live, worden nog steeds uitgevoerd door de leden van de 
congregatie. Om de Congregatie voor te stellen en voor de duurzame 
toekomst van de Congregatie. 

Deze toekomst moet plaatsvinden door de aanwezigheid van jonge 
scheuten van de SFS-congregatie. 

De promotie van oproepen wordt zowel in parochies, particuliere als 
openbare scholen in verschillende regio's in Indonesië uitgevoerd. 

De promotiebrochure van de zusters SFS. 

14 nieuwe leden en 11 gemeenschappen in Indonesië 

Het aantal jonge vrouwen in de periode 2020-2021 dat in de 
postulaatperiode lid wist te worden van de SFS Congregatie staat 
momenteel op 14 personen. 

Het aantal gemeenschappen in heel Indonesië is momenteel 11. Doel is 
het beheersen van het apostolische werk van gezondheid, onderwijs en 
pastoraal werk in samenwerking met het bisdom Padang en het bisdom 
Bogor. 

Rekening houdend met de geschiedenis 

In haar opmerkingen zei moeder overste van de SFS, Sr. M. Vincentia 
SFS, het volgende: 



De leeftijd van 25 jaar is de leeftijd van mensen die volwassen zijn, om 
volwassen te worden en onafhankelijker zijn in het reageren op de 
vreugde en het verdriet in het leven als religieuze. 

"Vandaag danken we God voor Zijn genade en liefde en zijn 
bescherming, zodat de reis van de SFS-congregatie echt gezegend is," 
zei zij. 

God is goed en houdt van ons. We hebben ons dag na dag met Hem 
gevuld. Er zijn successen en mislukkingen, vreugde en verdriet. 

"Het is allemaal een zeer lonende pelgrimservaring voor ons geweest. 
Ook als teken van onze overgave en offergave aan God", zegt sr. M 
Vincentia SFS. 

Moeder Rosa de Bie, de oprichtster 

De levensreis van de SFS Congregatie tot nu toe is onlosmakelijk 
verbonden met de deelname van Moeder Rosa de Bie. 

Zij heeft spirituele waarden geërfd die we in ons dagelijks leven 
kunnen ontwikkelen en realiseren. De worsteling van Moeder Rosa de 
Bie bij het starten van haar werk kende veel uitdagingen en 
moeilijkheden. 

Maar zij bleef volhardend, bereid om hard te werken en worstelde bij 
het uitvoeren van de taak. 

 
Het uitbeelden van het historische verhaal van de missie van de SFS 
Congregatie in Indonesië.  



Volharding en discipline in de omgang met God en het geloven in de 
Goddelijke Voorzienigheid zijn de bron van zijn kracht. Geërfde 
waarden omvatten de geest van dienen, vergeving en redding," zei 
Sr.M. Vincentia SFS. 

We zijn vanuit Bergen op Zoom opgericht en zijn onze voorgangers nog 
steeds dankbaar, vooral de zusters in Bergen op Zoom. 

Zij hebben gepionierd en hun werk begonnen en hun missie naar 
Indonesië voortgezet. 

"Nu zetten wij, als hun opvolgers, ons werk voort op het gebied van 
gezondheid, onderwijs, pastoraal en sociaal werk. Tot nu toe zijn we 
dankbaar omdat ons werk zowel kwantitatief als kwalitatief zich heeft 
ontwikkeld", legde zij later uit. 

Toekomstige uitdagingen 

Het is ook een uitdaging voor ons vandaag, zei Sr.M. Vincentia SFS, 
zolang de komende tijd de Covid-19-pandemie voortduurt. Het is een 
zeer moeilijke, zorgwekkende periode en we weten nog niet wanneer 
al deze echte uitdagingen zullen eindigen. 

De servicediensten worden natuurlijk minder of minder intensief. 

Als volgelingen van God hoeven we echter niet ontmoedigd te zijn of 
ontmoedigd te worden. We blijven met oprechtheid leven en geloven 
dat dit alles iets voor ons betekent. 

"Dat is de realiteit die we nu ervaren. Het is duidelijk dat we gesterkt 

zijn door de visie van de SFS Congregatie: een zeer competente SFS 
zijn, in een leven van gebed, broederschap en apostolisch werk om de 
heiligheid en redding van zielen te bereiken. 

Het wordt ook versterkt door de visie van de Congregatie. We moeten 
ons in ons dagelijks leven manifesteren om meer betekenis te hebben 
voor God en voor anderen om ons heen," zei sr.M Vincentia SFS. 



Viering van de 25e verjaardag van de zelfstandigheid van de SFS-
congregatie in het centrale klooster van Sukabumi met oudere zusters, 
fulltime en junioren, evenals postulaat-noviciaat.  

Details van reflectie en denken 

Ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de zelfstandigheid in 2021 
zijn er verschillende boodschappen die het waard zijn om over na te 
denken. 

• Blijf als SFS-religieuze ijverig en gedisciplineerd in het leiden van 

een spiritueel leven, een leven van gebed. Het gebed dat we 
uitvoeren moet vrucht dragen en een impact hebben op anderen 
om ons heen. 

• In broederschap moeten we samen een leven blijven opbouwen 
door elkaar te respecteren, de uniekheid van anderen te 
accepteren, te helpen en te ondersteunen. We vermijden dingen 
die niet ondersteunend zijn in onze broederschap. 

• Blijf bij het uitvoeren van zendingstaken, waar dan ook 
toegewezen, gepassioneerd, loyaal, ijverig, klaar en bereid om 
met het hart te dienen. 

Door in de Goddelijke Voorzienigheid te blijven geloven, zal deze 
Congregatie blijven bestaan en in dienst staan voor het zijn van een 
toevluchtsoord voor het lijden. 

Aan dit oorspronkelijke artikel is bijgedragen door Sr. Michaella 
SFS en Sr. Maximiliana SFS. Door middel van google translate is 
het vertaald en zijn er Nederlandse “lopende” zinnen van gemaakt. 


