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Agnes Gonxha 
Bojaxhiu), Calcutta, 
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Sloppenwijken 
Er dwaalt een Europese vrouw door de 
sloppenwijken van Calcutta. De armen kijken 
vreemd op. Wat heeft zo'n dame hier te zoeken? 
Ze gaat eenvoudig gekleed in een lang wit 
gewaad met blauwe lange biezen. Alles wat ze 
bij zich heeft, is een stuk zeep en een handvol 
roepies. Ze begint gesprekjes en blijkt hun taal 
vloeiend te spreken. Wat wil ze? Ze zegt dat ze 
namens God komt om het lot van de armen te 
verlichten. Dan kan ze geen hindoe zijn, want die 
helpen de armen niet. De armen hebben hun 
ellende immers te danken aan hun vorige levens, 
en nu moeten ze zich schikken in hun lot. 

Deze vrouw redeneert en doet heel anders. Ze 
helpt de moeders bij het wassen van hun baby's; 
ze verzorgt en reinigt de open wonden van 
zieken; ze draagt mannen en vrouwen in haar 
armen die op de open weg liggen te creperen 
naar een beschutte plek zodat ze menswaardig 
kunnen sterven. Wie is zij dat ze dit allemaal 
doet? 

Na enige tijd opent ze een slumschool; daar 
kunnen de kinderen leren lezen en schrijven. 
Tegelijk praat ze met hen over hygiëne; ze leert 
hen zich te verzorgen. Op de vraag waarom ze 
dit allemaal doet, begint ze te vertellen over 
Gods liefde. 

Op haar achttiende had ze haar besluit genomen: 
ze zou missionaris worden in India. De zusters 
waar ze bij wou intreden, stuurden haar eerst 
naar Ierland om Engels te leren. De hele buurt 
was uitgelopen om op het station afscheid van 
haar te nemen; het gebeurde tenslotte niet iedere 
dag dat iemand die je kende, zomaar geroepen 
werd om missionaris te worden. Zo begon ze aan 
haar kloosterleven. Toen de voorbereidingstijd 
voorbij was, werd ze ingekleed en koos als 
kloosternaam Teresa. 

In het najaar van 1928 vertrok ze definitief naar 
India. Ze verzorgde er de zieken en maakte kennis 
met de stinkende armoede en de afzichtelijke 
ellende waarin duizenden mensen verkeren. In 
1937 legde ze haar eeuwige geloften af en werd 
benoemd tot directeur van een middelbare 
meisjesschool in het centrum van Calcutta. Hoewel 
ze haar taak prima uitvoerde, was ze niet gelukkig. 
Ze was immers niet naar India gekomen om voor 
beter gesitueerde mensen te zorgen. Ze verlangde 
naar haar armen om voor ze te zorgen. 

Na twee jaar worstelen trad ze in 1939 uit het 
klooster en volgde bij de Medische Missiezusters 
een verpleegstersopleiding. 

Op een dag komt er een jonge vrouw naar 
moeder Teresa toe, deftig gekleed, met 
smaakvolle sieraden aan. Het blijkt een van haar 
oud-leerlingen van de meisjesschool te zijn. Ze 
had van moeder Teresa gehoord en wil komen 
meehelpen. Besefte dit meisje wel wat dat 
allemaal zou betekenen; "Denk er eerst nog maar 
eens over na voor je deze stap zet". 

Op 19 maart 1949 komt het meisje terug, dit keer 
zonder juwelen of dure kleren. Ze heeft haar 
beslissing genomen. Ze sluit zich eenvoudig bij 
Moeder Teresa aan. Andere meisjes volgen: het 
volgend jaar zijn er al zeven.  

 

Moeder Teresa ziet hoe de groep groeit uitgroeit 
tot een echte nieuwe kloosterorde. In 1950 geeft 
de paus er toestemming voor. Ze kiezen voor de 
naam "Orde van de Missionarissen van de 
Naastenliefde" (Missionaries of Charity). De 
meisjes die toe willen treden, leggen de drie 
kloostergeloften af van armoede, zuiverheid en 
gehoorzaamheid; ze beloven heel hun persoon 
toe te wijden aan de allerarmsten van de wereld 
en niets, maar dan ook helemaal niets voor 
zichzelf te houden. 

De orde groeit en ook het werk neemt toe. Moeder 
Teresa bidt voor meer roepingen en haar gebeden 
worden overvloedig verhoord. Ze is in staat veel 
meer opvanghuizen te openen, ook buiten India, ja 
over de hele wereld, van Afrika tot Zuid-Amerika, 
van de slums in de grote steden van Amerika tot in 
Rotterdam aan toe. En steevast kiezen ze ervoor 
te gaan wonen temidden van de allerarmsten. Zo 
willen ze laten zien dat God er ook voor hen is. 
 
De orde bloeit. Moeder Teresa reist intussen de 
wereld af om haar zusters in andere landen te 
steunen en ze wordt meer en meer gevraagd om 
mensen toe te spreken. 

In 1979 krijgt Moeder Teresa de Nobelprijs voor 
de Vrede.  

Op 5 september 1997 overlijdt Moeder Teresa in 
het Moederhuis in Calcutta, toch nog 
onverwacht, al is ze intussen 96 jaar oud. Veel 
mensen over de hele wereld - of ze nu gelovig 
zijn of niet - zijn diep geraakt. In 2003 wordt 
Moeder Teresa door Paus Johannes Paulus II 
zalig verklaard, en 4 sept 2016 is Moeder Teresa 
heilig verklaard. 
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http://www.heiligen.net/wb/geloften.php


 
Bezinnen en vieren 
Wanneer u behoefte heeft aan een moment 
van rust, stilte, bezinning of gebed dan kunt u 
dag en nacht terecht in de stilte ruimte.   
Ook voor een kaars op te steken of een 
intentie neer te schrijven. 
 

De stilte ruimte is gelegen op de begane 
grond, nabij meldpunt West 06 en is voor 
iedereen toegankelijk. 
 

Op zon- en feestdagen is er in de Stilte Ruimte 
om 10.00uur een eucharistieviering. 
U bent van harte uitgenodigd om aan deze 
vieringen deel te nemen.  
 

Wanneer u een viering wilt bijwonen, kunt u 
dit kenbaar maken aan de verpleging op de 
afdeling. Een aantal vrijwilligers staan klaar 
om u te helpen bij de stilte ruimte te komen en 
u weer terug te brengen naar de afdeling. 
 

zondag 4 sept. H.Mis met Samenzang en 
orgelspel Efrem 
 

zondag 11 sept. H.Mis met Alouette 
 

zondag 18 sept. H.Mis  met Jo Savelkoul 
 

zondag 25 sept. H.Mis met Samenzang en 
orgelspel Efrem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Stilte Ruimte 
                 kunstwerk van Joseph Cals 

 
 

 
Contact en bereikbaarheid 
Wanneer u in contact wilt komen met 
Geestelijke Verzorging en Pastoraat, kunt u dit 
kenbaar maken bij de verpleging of arts van 
uw afdeling. 
 

Geestelijke Verzorging en Pastoraat is 
bereikbaar / werktijden van: 
maandag / vrijdag van 08.00 – 18.00 uur 
weekend en feestdagen van 08.00 -12.00 uur 
via de telefooncentrale  
(tel: 088 – 459 7777) 
 
Het team bestaat uit: 
 

M. Reul, rector  
- tel.06 5120 8348 
Oost 33, 41, 43, 51, 53 West 32, 34, 42, 44, 
52, 54, SEH,  OK, dialyse. 
GGZ 08, 18 
 

pater J. Verkoelen, conrector    
- tel. 06 5121 8575 
Oost 33, 41, 43, 51, 53 West 32, 34, 42, 44, 
52, 54, SEH, OK, dialyse. 
Revalidatie West 26, 36, 46 
 

dhr. P. Prins, predikant    
- tel 046 - 4360037     
ten behoeve van patiënten met een 
protestantse achtergrond op alle afdelingen.  
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Wat is en doet pastoraat en geestelijke 
verzorging ? 
 
Een ziekenhuisopname kan vragen, 
gedachten en gevoelens oproepen waarover 
men wil praten. Dikwijls zal het gaan om 
fundamentele vragen over ziekte en 
gezondheid, leven en dood. 
De term ‘pastoraat’ verwijst naar de 
christelijke geloofstraditie.  
De term ‘geestelijke verzorging’ geeft aan 
dat  deze zorg beschikbaar is voor iedereen 
ongeacht geloofs-of levensovertuiging. 
 
Pastoraat en geestelijke verzorging is er om 
mensen in hun levens- en/of geloofsvragen te 
ondersteunen. Wij bieden een luisterend oor 
voor de gedachten, vragen en gevoelens die 
er in u omgaan. Ook als die niet direct met uw 
behandeling of uw verblijf in het ziekenhuis 
verband houden. 
 
 

Communie-rondgang: 
 

zon- en feestdagen  vanaf 10.00 uur  op 
alle afdelingen. 
 

woensdag   vanaf 13.00 uur revalidatie.  
 

donderdag vanaf 13.00uur ziekenhuis. 
 

tel:0884597777

