
Serba-Serbi Pesta 180 tahun berdirinya Kongregasi 

 
 
 

Kami menanti penuh harapan dapat merayakan pesta ini 

bersama sembilan Suster kami yang tinggal di Belanda. 

Hingga puncak pesta meriah ini kami persiapkan 

sepanjang tahun melalui doa, refleksi dan rekoleksi.     

 

 

 

 

Ketika tiba di Blercik, meja yang ditata rapi dan indah 

telah menanti kehadiran kami. Kami disuguhi kopi dan 

coklat istimewa.  

Agar setiap orang dapat tempat yang nyaman harus 

mengikuti petunjuk dan arahan dari Sr. Marita.  

 

 

 

Kartu ucapan selamat yang datang dari berbagai 

benua dibacakan oleh Sr. Kornelia sejauh dia 

dapat terjemahkan. Kita tahu bahwa kita tetap satu 

melampaui batas-batas negara dan ini sesuatu 

yang mengagumkan.   

 

Setelah menikmati kopi dan suguhan lainnya yang sangat nimat kami menuju kapel. 

Sr. Cornelia telah mempersiapkan ibadat bersama yang meriah dan indah di mana 

setiap orang merasa dilibatkan.  

 



Di hari istimewa ini yang 

tidak boleh ketinggalan 

adalah foto bersama 

dan berbagi suvenir! 

Berfoto bersama bagian 

dari ritual pesta dan 

tempat terbaik di depan 

pintu masuk.  

Fotografer sudah 

siap: " semua senyum 

dan menunjukkan 

eskpresi terbaik" Kami 

juga tidak lupa 

dengan Sr Graciëla 

yang tinggal di Aruba.  

 

 

Sebotol anggur untuk bersula dalam pesta 

sudah siap. Botol anggur dibuka dengan sangat 

hati-hati, agar anggur yang sangat berharga ini 

tidak tumpah dan tidak menodai  suasana pesta 

yang meriah ini.   

 

 

 

Menu makanan disediakan oleh catering dan 

menyedikan semua makanan yang dipesan 

dan diinginkan. Hidangan pembuka adalah  

"sup sarang burung".     

 

 

 

 

Setelah menikmati sup, " seperti 

anak kecil " muncul bakso dengan 

bulatan kecil-kecil bisa dihitung  

satu per satu ada sekitar 4 

sampai 9 bulatan. Tapi jangan 

sedih karena akan ada menu 

berikut! Bermain api adalah sesuatu yang istimewa yang 

menambahkan sentuhan meriah pada es krim berbentuk 

kue pai.   



 

Setelah istirahat siang sejenak, kami melanjutkan 

perayaan mengenang 150 tahun pendirian provinsi 

kami yang didirikan tahun 1992. Pada kesempatan itu, 

kami menonton sebuah “video” yang di rekam pada 

saat perayaan 150 tahun dan menjadi hiburan yang 

sangat menyenangkan. Banyak kenangan yang muncul 

mengingat kembali keceriaan hari itu. Semua orang 

senang melihat kelincahan pada saat itu. 

Akhirnya setelah satu jam menonton dengan penuh tawa dan kagum, snakpun telah 

menanti kami.  

Setelah acara hari yang menyenangkan usai, semua kembali ke tempat masing-

masing dengan perasaan kenyang dan puas. Kami semua menikmati hari istimewa 

ini dalam kebersamaan. 

 

  


