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Beste confraters,
Hartelijke groeten uit Sydney, Australië… en hartelijk dank voor uw gebed om de genezing van
Hannah Bennett te verkrijgen. In maart en september 2018, heb ik berichten gestuurd naar de
provinciaals en de district oversten, om die verder te geven aan hun confraters. Onlangs (maart
2019) heb ik Hannah bezocht en haar gevraagd:
‘Kun je mij zeggen hoe het nu staat met je studie?…. En kun je me ook iets vertellen over je ziekte (MS) wat ik
volgens jou mijn confraters kan meedelen?’
Hannah antwoordde:
‘Hallo, Pater Ron, mijn excuses voor dit late antwoord. Deze week was ik nogal druk met de universiteit
en met de klinische plaatsing, weet U? Ik heb mijn studie “Spreken, Horen en Taalwetenschappen”
afgesloten met een Bachelors in Psychologie. De diploma-uitreiking (graduation) vindt plaats half
april. Ik ben nu in de vierde week van mijn Masters’ studie “Spraak-pathologie” aan de Macquarie
Universiteit. Het is een echte full-time studie maar dat bevalt me wel goed. Wat betreft mijn MS ziekte:
ik heb nogal last van trigeminus neuralgie (aangezichtspijn) in de linkerhelft van mijn gezicht en be, n
vaak erg vermoeid. Het is dus belangrijk voor mij elke week regelmatige tijden van studie en rust in te
plannen. Ik stel het zeer op prijs dat U zoveel doet om mij te helpen en mijn genezing te verkrijgen.
Beste wensen,
Hannah.’
Af en toe moet ik denken aan het advies van de postulator, Carlo-Maria Schianchi: “We vragen
mensen niet om te bidden om een wonder, maar om genade.” In ons gebed vragen we op voorspraak van
Pater Colin, om genezende genade voor Hannah. Het is aan de Heer te bepalen hoe en welke
genezende genade zij ontvangt.
Als U Hannah een berichtje wilt sturen dan ben ik graag bereid het aan haar door te geven.
Broederlijke groeten,
Ron Nissen SM

