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Irmãs de Notre Dame Olhando 90 anos para Trás em Helmond, 
Tegelen 

 
Delegação Maria Virginum, Holanda, por Annemarie Latour 

 
Um Pequeno Lembrete 
 

As irmãs vivem agora em Cloosterparc (Parque 
Conventual) na Ruusbroeclaan. "Aqui é conveniente para 
nós," diz a Irmã Charitas. "Nós temos muito contato com os 
nossos vizinhos e nós nos tornamos, realmente, "as irmãs". 
 

As irmãs continuam ainda muito ativas! Em 1994, a 
irmã Dominique se aposentou como professora. Ela, então, 
continuou ativa junto às pessoas, na Fundação para as 
pessoas e na paróquia São José. Ela se envolveu pastoralmente no lar de idosos 
Keyserinnedael. 

 
A Irmã Charitas também trabalhou no serviço pastoral da 
Keyserinnedael e Nieuwenhof. Ela trabalhou durante vinte 
anos no Feira Comercial para os pobres e mais tarde, em 
pequena escala, na comunidade para idosos de vida 
assistida, em Brouwhuis 
 
De 2012 a 2015, a Irmã Dominique foi superiora da 
delegação, na Holanda. "Foi uma tarefa difícil, mas no 
fundo não queria perdê-la. Esta foi a minha vocação. Foi o 

que me foi solicitado. Você pode usar a palavra "Deus aqui. Deus vive dentro das pessoas 
e elas precisavam de mim." 
  

Atualmente as irmãs organizam uma tarde de 
meditação a cada seis semanas e, mensalmente preparam 
a Eucaristia em sua própria casa, com a participação dos 
leigos. Elas também participam ativamente nas reuniões dos 
religiosos de Helmond 
 

As palavras da Irmã Dominique, no dia 25 de agosto 
de 2016, resumiram muito bem os sentimentos desse dia 
especial: "Por noventa anos, as Irmãs de Notre Dame 
trabalharam para o povo de Helmond, especialmente para a 
juventude. Houve crescimento e houve redução, mas 
sempre experimentamos a fidelidade de Deus." 
 

Nos últimos anos, a Irmã Charitas e eu fomos 
ajudamos adultos que estavam em seu último estágio da vida 
ou que precisavam de um refúgio espiritual. Por isso, é bom 
agradecer a Deus nesta Eucaristia, junto com vocês, em Tegelen, por aquilo que 
conseguimos fazer por seu povo, em Helmond”. 


