NOVENA
vir die voorbidding van
MOEDER
BERNARDA HEIMGARTNER
die Dienaar van God
mede-Stigter van die Susters van die Heilige
Kruis

Vlekglasvensters in die kapel van Moeder
Bernarda se graf, Menzingen.

„Verwag alles, Ja, Alles van God“ Moeder Bernarda

NEGE DAE MET
MOEDER BERNARDA HEIMGARTNER
INLEIDING
In hierdie tekste wat Moeder Bernarda se voorbidding impliseer,
sal hierdie Novena die gawes van die Dienaar van God uitbeeld.
Terselfde tyd onthou dit die woorde wat Pous Pius XII met die
geleentheid van die Menzingen Instituut se eeufees gesê het,
woorde waarin hy Moeder Bernarda se geestelike grootheid
vereer het: "Goddelike Voorsienigheid het bepaal dat julle
Medestigter en eerste moeder, Bernarda Heimgartner, hierdie
God-gevulde diep vroom en kragtige vrou, hierdie dapper en
geduldige kruisdraer, tesame met haar groeiende klooster, moet
op 'n baie spesiale manier onder die reddende teken van die
Verlossing geplaas word".
Hierdie beeld van Moeder Bernarda vergesel diegene wat die
volgende Novena deur die nege dae van gebed maak, vir die
voorbidding van die Dienaar van God. Miskien kan dit ook nou
en dan 'n voorbeeld wees vir ons eie lewe.
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♥
Eerste
Moeder Bernarda Stigter van die Instituut
Moeder Bernarda was die eerste jong meisie wat aangesluit het
by Vader Theodosius Florentini OFM Cap, om hom te help om sy
planne te voltooi. Alhoewel redelik jonk, het sy merkwaardige
vermoë getoon om empatie te hê met Vader se planne vir die
stigting van ‘n klooster met Susters wat in laerskole sou
onderrig. Sy het dit reggekry gedurende 'n tydperk toe verskeie
nabye kloosters deur die radikale regering onderdruk was. Selfs
die Maria Kroenung klooster, waar sy haar professionele en
godsdienstige opleiding begin het, was toegesluit.
Toe Fr Theodosius uit Switzerland moes vlug om vervolging deur
die owerhede te voorkom en om die regering te vermy, was sy
nie moedeloos nie. Sy het vrywillig Vader se wense nagevolg
toe sy aangesluit het by die Ursuline Instituut in Freiburg in
Breisgau, en daarna het sy na die Skool Susters van Goddelike
Voorsiening in Ribeauville, Frankryk, gegaan om haar opleiding
te voort te sit.
Toe Fr Theodosius radeloos was en voorgestel het dat sy by die
ingeslote Ursuline Klooster in Lusern moet aansluit, het sy
geweier. Die oorspronklike voorstel om in die toekoms in 'n
openbare skool te werk, was meer aantreklik vir haar. Sy het
nie vir ‘n oomblik getwyfel dat die Onderrig Susters
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Instituut in Menzingen gestig sou word. Moeder Bernarda het
die Instituut deur die moeilike vroeë jare, en deur die nog
moeiliker tye van beproewing, verstandig en dapper gelei.
Daar was tye van harde stryd om die oorspronklike doelwitte van
die Instituut te behou, en om die Fransiskaanse karakter van die
Instituut te behou. Die oorsaak van hierdie gestryery kom van
die onstuimige inisiatiewe van Fr Theodosius, en ook daarna van
die Instituut se Geestelike Direkteur, Abbot Birker, wat die
susters wou omskep om Benedictine Oblates te wees. Moeder
Bernarda se vertroue in haar oorspronklike sending, en haar
verantwoordelikheid daarvoor, het gelei dat die Instituut se
identiteit verseker was en voortbestaan het. Dus het Pous Pius
XII haar tereg aangewys as die Stigter van die Instituut.
Gebed: Hemelse Vader, ek dank U vir U seninge in Moeder
Bernarda se lewe. Ek vra vir Christelike krag om die werk te
voltooi wat U aan my toegewy het.
Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, soos dit in
die begin was, so ook nou en altyd tot in die ewigheid. Amen.
♥
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Tweede Dag
Moeder Bernarda
Eerste Moeder van die familie van susters
"Die susters, verenig in ware liefde, was tevrede en gelukkig;
hulle het geweet dat 'n liefdevolle moeder vir hulle sorg", so
skryf Suster Felizitas in haar boek oor herinneringe van Moeder
Bernarda. Om 'n liefdevolle moeder te wees, beteken vir Moeder
Bernarda, dat self laaste kom, dit beteken om eers aan ander te
dink, om ander by te staan en advies te gee in klein en groot
sake, en om ander aktief te ondersteun. Sy was bewus van
elkeen wat siek was, en sy self het medies gesorg vir die suster
en gesondheidsmiddels vir die suster verskaf. Sy was
bekommerd
oor
haar
susters
se
maaltye
en
lewensomstandighede veral in die verafgeleë skole, en ook
bekommerd oor die verhoudings met leerlinge en die owerhede
in die skole. Sy het die geestelike en materiële behoeftes van
die susters wat aan haar toevertrou is, gedeel, net soos 'n
liefdevolle moeder het sy geweet hoe om diegene wat misluk
het, te vergewe.
Gebed: Hemelse Vader, ek dank U vir U seȅninge in Moeder
Bernarda se lewe. Leer my om meer vergeetagtig te wees oor
self. Deur Moeder Bernarda se voorbidding, prys ek aan julle al
die bedoelings waarvoor ek gevra is om te bid ... ..., en ook my
eie persoonlike bedoelings..... Eer aan die Vader en die Seun en
die Heilige Gees...
♥
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Derde Dag
Moeder Bernarda Die God-gevulde vrou
'n Gunsteling tema in Moeder Bernarda se lesse oor gebed, was
die gedagte dat God binne-in sy getroue mense lewe. Heel bo
in haar briewe aan die susters, het sy dikwels dié woorde
geskryf: "Sodat Jesus in ons harte mag lewe." Sy skryf
byvoorbeeld vir een van haar susters: "Hy is altyd naby jou, selfs
wanneer jy dit nie voel nie. Hy is daar en Hy toets of jy getrou is.
Glo net dat Hy in die diepte van jou hart weggesteek is, gereed
om jou by te staan wanneer jy hulp nodig het". In 'n ander brief
aan 'n suster in Buochs lees ons: "Ek wil graag weet of die
praktyk van die teenwoordigheid van God baie spesiaal
waargeneem word.
Die Praktyk in ons harte is die
doeltreffendste middel om bloei in gawes en volmaaktheid.
Gebed: Hemelse Vader, ek dank U vir die werk van u genade in
die lewe van Moeder Bernarda. Deur haar voorbidding bied my
die genade van 'n sterk geloof in U teenwoordigheid in al die
gelowiges. Bied my ook, U hulp in my groot huidige
besorgdheid... Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige
Gees...

♥
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♥
Vierde Dag
Moeder Bernarda Die Godvreesende vrou
"Moeder Bernarda was 'n vrou van gebed," so skryf Suster
Felizitas Muhleis in haar Memoirs. Dit is ook die indruk wat
diegene wat haar werk lees, sê. Dit is waar dat sy selde oor
haar persoonlike gebedslewe praat. Maar die ware, spontane,
vreugdevolle atmosfeer wat in haar dagboek verskyn, en in
briewe aan die susters bestaan, wys 'n mens ongetwyfeld hoe
ryk haar, godsdienstige binnenslewe was. Byvoorbeeld, in 'n
brief gedateer 8 Maart 1852, het sy die jong susters en die
nuwelinge gemaan: "Wees lief vir gebede. Bid gereeld met
liefde waar jy jou bevind. Verwag alles, ja, alles van God." In die
meeste van Moeder Bernarda se briewe, vra sy vir gebede vir
haarself en vir ander susters of mense.
Gebed: Hemelse Vader, ek dank U vir die werk van u genade in
die lewe van Moeder Bernarda.
Deur haar smeek ek vir ywerige standvastige getrouheid in
daaglikse gebede, en vir hulp in my dringende bedoelings.....
Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees...

♥
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♥
Vyfde Dag
Moeder Bernarda Die verstandige vrou
In baie van Moeder Bernarda se briewe sien 'n mens haar
onveranderlike toewyding aan die doel van die Christelike lewe,
ter wille daarvan was dit die moeite werd om geduldig te wees
met die beproewings van hierdie kort aardse lewe. Daarom het
sy 'n suster so aangemoedig: "Wees bly wanneer jy ly; dit sal
eendag jou blydskap wees." Ten spyte van hierdie konstante
verwysing na die toekomstige lewe, was Moeder Bernarda se
leiding van haar susters baie realisties. Sy het geweet dat 'n
deeglike godsdienstige en professionele opleiding absoluut
noodsaaklik was vir 'n suster wat ‘n onderwyser is, en sy was
baie besorg hieroor. Sy het ook geweet dat alles in die
geestelike lewe tyd nodig het, en sy het met die beperkinge van
die menslike natuur gereken.
Gebed: Hemelse Vader, ek dank U vir die werk van u genade in
die lewe van Moeder Bernarda. Ek bid deur haar voorbidding vir
die gawe van wysheid in al my besluite en vir hulp met my
huidige bedoelings...
Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees...

♥
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Sesde Dag
Moeder Bernarda
Die dapper en geduldige Kruisdraer
Die raad en bemoediging in lyding wat Moeder Bernarda vir haar
susters gegee het, het sy self beleef. Dus is dit uit haar ervaring
dat sy haar susters aanmoedig: "Moenie swak wees nie, wees
eerder vrygewig om God te vertrou, wees nederig en geduldig in
lyding. Die goeie God sal sekerlik vir jou sorg. Ons het klein en
ellendig arm begin en tog het God ons nog altyd gehelp in ons
uur van nood. Dit is waar, ek moes self partykeer moeite doen
om hulp te kry en ek was nie sonder angs en lyding nie. Maar
moet ons nie met blydskap opofferings maak vir Jesus om ons
gewilligheid aan hom te toon? Hy help ons om te verduur; Hy
gee om vir ons en Hy gee ons krag om voort te gaan."
Gebed: Hemelse Vader Ek dank U vir die werk van genade in
die lewe van Moeder Bernarda. Deur haar voorbidding smeek
ek vir moed en geduld in lyding, en vir hulp in my huidige groot
nood ... Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees,

♥
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Sewende Dag
Moeder Bernarda
Se diep vertroue in God se Sorgsaamheid
Moeder Bernarda het 'n buitengewone innerlike krag van
uithouvermoë besit, omdat sy gevul was met geloof in God se
leiding. Haar geloof is ernstig getoets toe Vader Theodosius, net
'n halwe jaar ná die stigting van die Instituut, verbied is deur sy
owerhede om enigiets met die Instituut te doen te hê. Moeder
Bernarda het in haar dagboek geskryf: "Vanaf hierdie oomblik
het ons voormalige direkteur nie meer die vreugde gehad om die
werk wat hy so gretig begin het en met toewyding begin het,
voort te sit. Ons het egter onsself nie toegelaat om hieroor
moedeloos te wees. Ons het ons vertroue in God geplaas en
erken dat dit ook Sy heilige Wil was en ons het vertrou dat Hy
alle dinge vir Sy eer en ons beswil sou bestee."
Gebed: Hemelse Vader, ek dank U vir die werk van u genade in
die lewe van Moeder Bernarda. Vermeerder my vertroue in U
wyse Voorsienigheid, en gee my die vriendelike uitnodiging van
Moeder Bernarda se hulp in my groot behoefte ... Eer aan die
Vader en die Seun en die Heilige Gees,
♥
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Agtste Dag
Moeder Bernarda Onder die teken van die Verlossing
Diegene wat bekend is met die lewe van Moeder Bernarda weet
dat wat so moeilik vir haar was, was haar uitsluitlike
verantwoordelikheid vir die gemeente van Susters as Moederowerste, durende 'n lang tydperk in baie moeilike
omstandighede. Diegene wat aangestel is om haar
ondersteuning te wees, het haar kruis geword. Dat sy in hierdie
kruis die teken van die Verlossing gesien het, word geopenbaar
deur die nederige woorde in haar brief aan die Vader Owerste,
Joseph Rollin en die Raad-Susters: "Vir 16 jaar het ek die las
van Owerste gedra. Wat ek gedurende die tyd gely het, is aan
God bekend. Ek hoop Hy sal dit aanvaar as versoening vir my
baie sondes en tekortkominge."
Gebed: Hemelse Vader, ek dank U vir die werk van u genade in
die lewe van Moeder Bernarda. Help my meer en meer om my
kruis te verstaan as 'n teken van die Verlossing, en gee my die
genade om dit geduldig te dra. In Moeder Bernarda plaas ek
my vertroue, my huidige sorge en bedoelings.
Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees...

♥
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Negende Dag
Moeder Bernarda en haar Klooster
Moeder Bernarda en haar susters het hul godsdienstige-familie
herken deur die spesiale symbool van die Verlossing. Alhoewel
hulle gedurende hul eerste jaar, bitter arm was, het hulle saam
gebly en hul sending werk getrou uitgevoer.. Dit was in die gees
van hierdie verbintenis dat hulle hulself "Susters van die Heilige
Kruis" genoem het. Die Susters en Moeder Bernarda het mekaar
ondersteun en dapper en getrou die swaar las van die latere jare
gedra. Wat veral pynlik was, was die hoogmoedigheid van
Vader Theodosius, veral nadat die Biskoppe van Basle en Chur
hul besluit geneem het die samesmelting van die Susters van
Barmhartigheid en die Onderrig-Susters teen te staan. En tog
het die susters voortgegaan om oor en oor die seëninge van die
Kruis te beleef. In
1855 kon Moeder Bernarda aan biskop Carl Arnold skryf: "Die
Instituut bedank die Hemelse Vader vir aanhoudende sigbare
beskerming en seëninge."
Gebed: Hemelse Vader, ek dank U vir die werk van u genade in
die lewe van Moeder Bernarda en ek smeek u om my te help om
my kruisie te dra, sodat dit vir my verlossing kan wees. Deur
haar bring ek my huidige bekommernisse en petisies voor U ...
Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees...

♥

