
     Stichting  Vrienden van Clarissenklooster 
 
 

"De Bron" 
 
 

Waterstraat 141, 6541  TE Nijmegen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nijmegen, oktober 2018. 
 
 
Beste vrienden, 
 
 
De herfst kondigt zich weer aan, in deze tijd nemen wij meestal contact met u op, 
om een beroep te doen op uw vrijgevigheid. 
 
Soms is ineens heel duidelijk dat de zusters in het Waterkwartier wonen als de 
kelder maar niet droog wil worden, zelfs niet in de afgelopen droge zomer. Wij zijn 
blij, dat we door uw giften konden bijdragen aan het repareren van de riolering en 
de wateroverlast. Een oud gebouw blijft zorg en aandacht vragen. 
 
In De Bron zijn soms ook heel vreugdevolle dagen. De intrede van een nieuw lid die 
zich als Claris wil geven in De Bron was een paar weken geleden zo’n dag. 
Eind oktober zien we ook uit naar de opname in de orde en inkleding van een zuster 
die al een jaar heeft meegeleefd als postulant en nu een stap verder zet. 
 
De zusters leven hun leven van lief en leed, in gebed en werk in het dagelijks ritme 
van de tijd. Zij proberen tevens de vormen van het oude kloosterleven bij de tijd te 
brengen en juist nu zinvol te beleven; zij blijven daarvoor open en met elkaar en 
hun omgeving in gesprek. Het oude als waarde behouden en het nieuwe in het 
leven beproeven en integreren, blijvend gericht op de Ene die het al in handen heeft 
is hun doel. 
 
Wij hopen dat wij opnieuw op uw steun mogen rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marijcke Honée (voorzitter) 
Judith Pieters (secretaris) 
Leo Arkesteijn (penningmeester) 
Ben Bolmer ofm 
Ruud de Vries 
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