
Onze Huizen:

Nederland:
Maastricht

Duitsland:
 Dresden  

Augsburg                  ………….
Engeland:         India:

Bromley               Khammam 
Schotland:          Gannavaram

Bellshill          Trichur 
Ierland:            Bangalore

Dublin           Tanjavur 
Frankrijk:          Eluru

Clamart          Canada:
Portugal:           Toronto

Lissabon         Amerika:
Spanje:            Chesterfield

Madrid            Chicago
Oostenrijk:          St.Paul

Salzburg         Brazilië: 
 Walpersdorf        S.Paolo
Zwitserland:         Curitiba

Fribourg         Argentinië:
   Zug             Buonos aires
Polen:            Uruguay:

Podkowa Lesna      Montevideo 
 Krakau         Australië:
 Krosno           Kew 
 Poznan          Toowoomba
Italië:           Nieuw Zeeland:
 Rome           Wellington
  Trente Oeganda: Kampala 
 Nettuno         Nigeria: Awgu        

Turijn          Kaapverdië:  Mindelo

Ons missietijdschrift  
“Echo uit Afrika en andere werelddelen” 

+
Claver-missiekalender

Bon sturen naar: 
Missiezusters van St. Petrus Claver 
Bouillonstraat 4 - 6211 LH Maastricht 

Of mail ons: stpetrusclaver@filternet.nl 

Missiezusters 
van 

St. Petrus Claver 

 
      Een buitengewone 
                roeping ! 
     Missiezuster zonder naar de missie te gaan 

Graag wil ik wat meer informatie over
    de Missiezusters van St. Petrus Claver.

 Ik wil een gesprek met een van de 
    zusters over het religieuze leven. 
Naam:…………………………………… 
Leeftijd:…………………………………. 
Adres:……………………………………
E.mail:…………………………………... 
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  Wij zetten ons in voor de missie  
  door: 
een totale toewijding aan 
Christus 
in een leven van 
offer, gebed en apostolaat. 

“Jezus, hier ben ik om arm, zuiver en 
gehoorzaam te leven en om  zielen naar  
u te leiden. Hier ben ik en hier blijf ik, 
wat er ook komen of gebeuren mag.  
Ik blijf hier om u trouw te dienen”. 

 
                       Maria Theresia Ledóchowska, 

   brief aan de communiteiten,  1917 

APOSTOLAAT:

redactie en uitgave van tijdschriften 
 

correspondentie met de weldoeners 
en missie 

missie-animatie op scholen en in 
parochies 

 
deelname diocesane of landelijke 

missieactiviteiten 
 

de missiekerk bijstaan met middelen 
en financiële hulp 

 
 
 

De Congregatie is gesticht in 1894 door 
de in 1975 zaligverklaarde
Maria Theresia Ledóchowska.
Haar Charisma: missionaire bezieling in 
de christelijke landen en geestelijke en 
materiële hulp aan de missielanden. 
Missiezusters die, zonder naar de missie 
te gaan, zich ten dienste stellen van alle 
missies en missionarissen, om de verkondiging 
van de 
Blijde Boodschap te 
bevorderen.
 
“Mijn hart bloedt 
als ik velen zie  
die een leeg leven  
leiden, dat 
onvruchtbaar 
is  
voor 
zichzelf 
en voor 
anderen” 

             
Zalige Maria Theresia Ledóchowska

STICHTERES 
 
 

   Missiezusters van St. Petrus Claver 
     Bouillonstraat 4 - 6211 LH 

Maastricht 
   Tel. 043 – 3212158 

 
  stpetrusclaver@filternet.nl 

           www.stpetrusclaver.nl 
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