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Bezoek aan onze medezusters sfic in Kenia 

ter gelegenheid van het nieuwe 

Spiritualiteitscentrum in Nairobi 

 
Op 22 januari 2013 werd een plechtige 

Eucharistieviering gehouden ter gelegenheid van de 

inzegening van: 

 Moeder Teresia van Miert Spiritualiteitscentrum  

 Moeder Teresia van Miert Communiteit - Missiehuis 

 

 
 

 
 

Na de Eucharistieviering volgde het officiële gedeelte:  

 onthullen van de plaquette,  

 het doorknippen  van de linten   

 planten van bomen 

 

    



Bezoek Kenia 5 t/m 24-01-2013  pagina 2 van 5 

 

 
 

 
 

De inzegening vond na de middag plaats door Mgr. Philip A. S. Anyolo en in 

bijzijn van zusters en genodigden. 

Vanuit Nederland waren aanwezig de zusters: 

Gerda van Gogh, Huberta van Well en Materna Verstegen. 

Tevens waren Dhr. en Mevr. Rowler uit Nederland uitgenodigd, 

omdat zij het nieuwe Spiritualiteitscentrum mee gesponsord hebben. 
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22 Januari 2013 was het juist 19 jaar geleden dat de missie in Kenia gesticht is. 

Bovendien was ‘s avonds een indrukwekkende, inspirerende vesperdienst.  

Tijdens deze viering werden vier nieuwe aspiranten aangenomen. 

De missieoverste, Sr. Melly, overhandigde hen de Bijbel en het Franciscaanse 

Tau-teken.  
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Tijdens ons verblijf in Kenia hebben we ook een bezoek gebracht aan onze 

medezusters die wonen en werkzaam zijn op verschillende plaatsen. 

Sr. Maryann vergezelde ons tijdens deze tiendaagse reis. 

 

 
 

 
 

Het waren indrukwekkende, hartverwarmende ontmoetingen.  

We hebben gezien en ervaren hoe onze medezusters vanuit een grote bezieling 

zich krachtdadig inzetten ten dienste van de kleuters en kinderen in de scholen, 

studenten, kraamverpleging, parochiewerk en voor de arme bevolking. 
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Ook genoten we van een prachtig, wijds natuurpark met vele dieren in het wild 

onder een stralende zon van 30 graden.   

 

 
 

Tijdens ons verblijf in Kenia van 5 – 24 januari 2013 hebben we een warme, 

Franciscaanse, zusterlijke verbondenheid  en gastvrijheid ervaren. 

We hebben ons door de hartelijke ontmoetingen thuis gevoeld.  

 

ASANTA SANA 


