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Sinds 2011 ben ik 

verantwoordelijk voor ons 
Rabboeni-huis in hartje 
Gent. We zijn met 6 en 

vormen 
een gemeenschap 

met een open deur. 
We zijn betrokken bij 
jongerenpastoraal en 

werken buitenshuis. Zelf 
werkte ik 15 jaar als thuis-

verpleegkundige in
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Als communiteit in hartje Gent willen we een 
plaats zijn van gebed en ontmoeting, zoals 
verwoord in ons charisma: ‘God zoeken en de 
mens ontmoeten als beeld van God’.
Onze diverse engagementen zijn in-gebed in 
ons bidden en liturgie vieren. Om 6.30 uur 
vind je ons in de kapel voor meditatie, 
getijdengebed en eucharistie. Van daaruit 
weten we ons gezonden naar onze dagtaak. 
De avondliturgie brengt ons opnieuw samen 
en laat ons de vreugden, noden en zorgen 
van kerk en wereld toevertrouwen aan onze 
God.
We ervaren onze gemeenschap als de plaats 
waar we samen leven ‘in een school van 
liefde met Christus als meester’. Elke dag 
mogen we leren wat de liefde concreet van 
ons vraagt. Al is dat niet altijd gemakkelijk, het 

WELKOM 
IN 
RABBOENI





Als zusters bernardinnen putten we uit de 
cisterciënzerspiritualiteit, waarvan Bernardus van Clairvaux één 
van de grote grondleggers is. Zijn geschriften, en vooral het 
getuigenis van zijn verbondenheid met Jezus Christus, voeden 
onze Godsrelatie telkens weer.
 
Ook het voorbeeld van zusters die ons zijn voorgegaan en van 
onze zusters in Afrika, blijft een bron van inspiratie. Geworteld in 
het geloof, hadden en hebben ze oog en hart voor allerlei noden, 
naar gelang de omstandigheden. In hun spoor blijven we zoeken 
naar mogelijke antwoorden voor vandaag, met een bewogen en 
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WAT ONS INSPIREERT



OP DE 
VLUCHT
Zuster Leen ontdekte 
enkele jaren geleden 
een nieuwe roeping 
in vzw De Tinten. 
Diep bewogen door 
het lot van 
vluchtelingen, zet ze 
zich samen met veel 
andere vrijwilligers in 
voor mensen zonder 
papieren. Naar het 
woord van Jezus: 
'Wat je voor de 
minsten van de 
mijnen hebt gedaan, 
heb je voor Mij 
gedaan.' 
 



'De mens ontmoeten als beeld van 
God' gebeurt op verschillende 
terreinen. Zuster Joan-Anita werkt in 
het wzc Sint-Coleta. 
Door haar gegevenheid en haar 
aanstekelijke vrolijkheid kan ze altijd 
weer een glimlach toveren op het 
gezicht van de bewoners.  

GLIMLACH



Onze gemeenschap in Gent heeft een 
specifieke zending naar jongeren. We 
ontmoeten hen op initiatieven van IJD 
of bij ons in huis. Deze verbondenheid 
met jonge mensen beleven we op een 
bijzondere manier met de bewoners 
van onze twee gemeenschapshuizen: 
studenten in Ruach en jonge 
werkenden in Camino. Ze weten dat ze 
altijd wel een luisterend oor kunnen 
vinden bij ons. 

JONGEREN



Samen gemeenschap vormen, is ook 
samen spreken en luisteren. We zijn 
alle 6 heel verschillend en dat zien we 
als een verrijking en opgave. Humor is 
het cement van onze gemeenschap. 



Afrikaanse 'hoekjes' in huis tonen 

onze verbondenheid met onze 

medezusters in Afrika (Rwanda, 

Tsjaad en Burkina).  

Hier zijn wij thuis.

Lectuur, muziek, een kopje koffie 

... allemaal vindplaatsen van God. 

Onze tuin is een groene oase in de 

stad. 

Onze zolder met bibliotheek is 

ademruimte en een ideale werk- en 

bezinningsplek voor iedereen. 



G E B E D

Heer God
●

G e ne r a a l  k a p itte l  2014
—

Gij hebt ons geroepen

en Gij blijft dit doen.

Gij schenkt ons de tijd,

de toekomst die vóór ons ligt.

Wees met ons 

met uw Geest en uw levenskracht

en help ons te onderscheiden

wat Gij van ons verwacht.

Laat uw Woord en het levensvoorbeeld

van uw Zoon ons hart raken en omvormen,

zodat wij zelf en elk van onze gemeenschappen

uw droom van liefde

voor onze wereld en voor heel uw schepping

mee helpen te realiseren.

Aan U vertrouwen we ons toe,

op voorspraak van Maria, van de heilige Bernardus

en van allen die ons tot bij U zijn voorgegaan,

door Jezus Christus, onze Heer. 

Amen.



Telkens als we in de vespers psalm 139 zingen, moet ik terugdenken aan een verhaal dat mijn moeder me 
vertelde.

Daarover gaat dit filmpje, opgenomen in de reeks Zusters en broeders van Kerknet, 

VAN VECHTERTJE TOT ZUSTER

https://www.kerknet.be/exposities/zusters-en-broeders-stem-van-het-religieuze-leven-vlaanderen



