
Verwelkoming

Monseigneur, Eerw. Heren, beste medezusters en alle
aanwezigen.

Welkom op deze feestelijke dag!
Het is toch wel met een tikkeltje fierheid en een
dankbaar hart, dat ik hier nu sta. Dankbaar voor wat er
in onze Congregatie "Onze Lieve Vrouw Onbevlekt"
groeide in die 160 jaar.
In 1854 ontstond in Brugge de contemplatieve orde: "De
dienstmaagden van de Zaligmaker". Maar aangesproken
door de sociale noden van de 19de eeuw, werd in 1859
vanuit die congregatie een tweede gesticht: "De zusters
van de Onbevlekte Ontvangenis". Een actieve
congregatie. Heist werd het hoofdklooster. Hier werd
een schooltje opgericht. De oorspronkelijke doelstelling
was het onderwijs en de opvoeding van het volkskind.
De zusters gaven les in twee zeer kleine vissershuisjes
in de Molenstraat. De Heistenaars noemden de
werkmanshuisjes smalend "de wolkenkrabbers". Eens
goed ingeburgerd kochten de zusters in de Kursaalstraat
een kleine eigendom… en daar wonen we nu nog
steeds…
Hoe groot de nood was of hoe groot de invloed van de
zusters was, spreekt uit de resultaten.
Vanuit de congregatie groeide nog: de ziekenzorg, de
bejaardenzorg, de missies, kinderzorg, revalidatie en
gehandicapte zorg.



Nu is het tijd om te danken!!!
Laat ons jubelen en de Heer dank zeggen, om alles wat
was in die 160 jaar.
Dank aan God, de Vader van al wat leeft en leven geeft;
Dank ook aan de Zoon omdat hij ons riep vanuit een
evangelische bewogenheid.
Dank ook aan de Geest, die het vuur in ons brandend
houdt en ons bemoedigt om het aan anderen door te
geven.
Dank, heel veel dank aan O.L.Vrouw Onbevlekt, die ons
inspireerde om haar te volgen op de weg van
contemplatie én actie doorheen die 160 jaar.
Dank, omdat zowel de arbeiders van het eerste uur, die
ons zijn voorgegaan in de hitte van de dag, als wij,
zusters van het laatste uur, de evangelische boodschap
mochten en mogen uitdragen bij jongeren, bij zieken,
bejaarden en gehandicapten.
Dit jubileum houdt ook een opdracht in voor ons, maar
ook voor alle VZW's ontstaan vanuit onze congregatie.
Wij samen bouwen aan dezelfde weg, we blijven
meewerken aan de toekomst van onze samenleving,
aan een liefdevolle wereld.
Wij vragen de Heer om zijn zegen over onze congregatie
en over al onze VZW's.
Nu willen wij de Heer dank zeggen voor wat wij als
zusters konden waarmaken en nog mogen betekenen.

Monseigneur mag ik u vragen te willen voorgaan in deze
dankviering?


