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 Lieve Zusters en Aangesloten Leden, 

 

In de eerste week van de 

Advent voelen we aan dat 

Advent reeds Kerstmis is! 

In de straten hangen mooie 

kleurige lampjes. De winkels 

liggen vol met kerstcadeaus 

en mooie kaarten. 

Opgewonden mensen gaan 

op kerstshopping.  

 

Welke is Gods uitnodiging 

voor ons in deze Advent, midden in de jacht 

en de bezigheden van het leven? Wat wil 

Hij ons laten zien?  

 

Tijdens de Advent roept de Kerk ons op tot 

hernieuwing van het bewustzijn dat God in 

deze wereld is gekomen. De Heer Jezus 

komt nog altijd in ons leven, elke dag. Als 

we onze ogen open houden voor Zijn komst, 

zien we elke dag anders. 

 

De centrale boodschap van Kerstmis is 

"Liefde". "Zozeer heeft God de wereld lief 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft 

gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet 

verloren zal gaan maar eeuwig 

leven zal hebben". (Jo 3:16) 

Jezus is gekomen om ons te 

zeggen dat wij door God 

bemind worden.  

 

De Menswording van Jezus 
toont ons dat God ons wil 
ontmoeten in onze 
menselijkheid. De stal van 
Bethlehem toont reeds dat 

het goed was een mens te zijn. Voor ons, 
christenen, is geestelijke kracht altijd 
verborgen in machteloosheid, zoals God 
verborgen was en geopenbaard in een 
weerloos kind.  

In een zwak klein kind is God volmaakt 
verborgen, volmaakt geopenbaard en totaal 
beminnelijk. (Richard Rorh)  

 

Samen met Maria en Jozef, met de herders 

en de drie koningen beschouwen wij het 

grote mysterie van de Menswording.  

Ursuline Sisters  

Generalate  

Rue Musin 1                                                                 

1210 Brussels 
December   2014 
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Wat is mij duidelijk geworden in deze 

Kersttijd?  

Het goede nieuws is allereerst dat God 

temidden van de mensen kwam leven als 

Emmanuel, God-met-ons, en met ons het 

gewone dagelijkse bestaan kwam delen.  

Laat ons in deze Kersttijd God ontmoeten 

in diepe stilte en meditatie, in ons 

persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, in 

lezing en beschouwing van Gods Woord, in 

ons dagelijks samenleven met anderen en 

door onze eenheid met de wereld. Laat ons 

boodschappers worden van de vreugde, de 

vrede en de hoop van Kerstmis bijzonder 

voor de meest kwetsbaren. ( Alg. Kapittel 

2014) 

Een heilig Kerstfeest en een gezegend 

nieuw jaar 2015. 

   Zr. Bimla Minj OSU 

 

 

DANK AAN ZUSTERS MARGARET, 

BERNADETTE, BIMLA EN GEMMA 

ROSE 

Onze oprechte dank aan u voor de zes 

succesrijke jaren als Algemeen Bestuur. U 

hebt veel veranderingen beleefd die voor 

de Congregatie belangrijke beslissingen 

nodig maakten. Uw doel was altijd: eenheid 

behouden in verscheidenheid. 

Op blijvende wijze hebt u op voorbeeldige, 

gelovige wijze uitdagingen benaderd en ons 

 

verder gestuwd door het gebruik van de 

technologie, door bezoeken aan onze 

werkterreinen en door kansen te geven voor 

studies en persoonlijke ontwikkeling, ook 

daar waar hulp nodig is voor kwetsbare 

mensen. U hebt onze zusters zorgvuldig 

voorbereid  op actuele en toekomstige 

noden van de Congregatie en van de Kerk 

door leiderskwaliteiten aan te moedigen en 

vorming tot het geven van geestelijke 

leiding, in het geloof dat deze zending Gods 

zending is. Met vreugde hebt u vele 

mijlpalen in de geschiedenis van onze met 

vreugde Congregatie gevierd. 

U verdient een schitterend applaus omdat u 

het ons mogelijk hebt gemaakt de uitdaging 

van onze tijd aan te durven en op de 

frontlijn van veranderingen te staan. Wij, 

de nieuwe leidende groep, zullen verder 

gaan op de weg die u bereid hebt en wij 

blijven altijd dankbaar voor uw initiatieven 

die geleid hebben tot het Kapittel van 2014 

en tot het ontwikkelen van het thema “ 

Contemplatieve spiritualiteit beleven in de 

zending van heden”. 
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Dank u schijnt onvoldoende te zijn voor al 

wat u gedaan hebt. Wij zijn echt dankbaar 

voor uw aanwezigheid, uw liefde en uw 

steun. Wij rekenen op uw gebed en wensen 

u Gods zegen in uw toekomstige 

opdrachten. 

 

“Onze zending is: God gekend en bemind te 

maken door in te gaan op de noden van de 

plaatselijke kerk, waar we ons ook 

bevinden”. (Art.13) 

 

   -Sister Jane Quinlan,osu 
  

DANK U …  WELKOM … 

Met dankbaarheid kondigen wij aan dat Zr. 

Leela Muthu haar taak als algemene 

secretaresse heeft beëindigd, taak die zij 

heel efficiënt heeft vervuld. Zr. Leela 

begon haar werkzaamheid in februari 2007 

en in 2012 was haar termijn van zes jaar 

om. Zij werd door de Algemene Overste 

verzocht nog in het Generalaat te blijven 

tot het Algemeen Kapittel van 2014. Wij 

danken de Tezpur provincie voor haar 

edelmoedigheid waardoor Zr. Leela nog vrij 

kon blijven voor de dienst aan de 

Congregatie. 

Zr. Leela, wij danken u voor uw 

edelmoedige, toegewijde en trouwe dienst 

aan de Congregatie als algemene 

secretaresse. Wij waarderen ook uw 

begaafdheden waarmee u al degenen die u 

hebt ontmoet ten dienste hebt gestaan, 

bijzonder de Zusters Ursulinen van Tildonk 

door de congregationele nieuwsberichten, 

het E-nieuws, Reflect en de webside van de 

Contregatie. Dank u voor uw edelmoedige 

beschikbaarheid en uw hartelijke 

toewijding aan het Generalaat. 

Nu begint u een nieuwe levensfaze en wij 

danken God niet enkel voor wat u voor ons 

geweest bent, maar ook voor alles wat Hij u 

in de toekomst nog voorbehoudt. Wij 

wensen dat u open mag blijven staan voor 

wat God wenst voor u en van u vraagt. 

De terugkeer van Zr. Leela naar India vroeg 

om vervanging in het secretariaat. Aan de 

leden van de Uitgebreide Raad werd 

gevraagd of zij een passend persoon konden 

vinden voor de taak van algemene 

secretaresse. Wij danken het bestuur van 

de provincie Gumla omdat zij Zr. Jyoti Kira 

ter beschikking willen stellen. Sr. Jyoti 

heeft Zr. Leela geholpen bij de 

voorbereiding van het Algemeen Kapittel 

gedurende de drie voorafgaande weken. Zij 

assisteerde ook Zr. Leela in Puna gedurende 

het Algemeen Kapittel. 
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Nu is zij in België en wordt opgeleid door 

Zr. Leela. Voor de provincie Gumla was dit 

een groot offer, want er was een ander plan 

voor Zr. Jyoti.   

     

Zr. Jyoti wij danken u voor uw 

edelmoedigheid waarmee u de roepstem van 

de Heer hebt beantwoord om algemene 

secretaresse te  zijn in het Generalaat. 

U hebt deze taak met geloof aanvaard en 

met vertrouwen in God die u heeft 

geroepen en rekenend op de gaven en 

bekwaamheid waarmee u gezegend zijt. Nu 

u uw taak opneemt met het nieuwe 

Generalaat, verzekeren wij u van ons gebed 

en onze steun. 

Dank u Zr. Leela! Welkom Zr. Jyoti. 

 

SAMENKOMST VAN DE AZIATISCHE 

URSULINEN 15-24 SEPTEMBER 2014 

 Spiritueel centrum van de Jezuïeten, 

Tokyo, Japan 

Onze stichteres St. Angela en de pas heilig 

verklaarde Maria van de Menswording 

brachten 37 

Samen van de Canadese Unie, de Romeinse 

Unie en Ursulinen van Tildonk uit 9 

verschillende Aziatische landen samen. Het 

was een bijzondere ervaring voor 5 dagen 

samen te zijn rond het onderwerp “Profetie 

en Mystiek in Aziatische context”. 

 Pater Sali Augustine S.J., een Japanse 

missionaris van de Provincie Kerala en Pater 

Hoan Ribera S.J. brachten ideeën aan en 

vragen voor groepsgesprek. Het moedigde 

ons aan onze profetische rol in de Kerk en 

in  de wereld te ontdekken en te 

waarderen. Zusters Jeanntte Tjitresna 

Krista en Lidwina Mariani uit Indonesië 

belichtten gedurende twee dagen St. 

Angela als een levende vrouw voor alle 

tijden: zij was een grote profetes en 

mystica in haar tijd. 

Zr. Aurore Jean van de Filippijnen bracht 

een levendige beschrijving van onze 

Ursuline Maria van de Menswording en 

benadrukte haar heldhaftige rol in het 

behouden van het christelijke geloof in 

Canada. De power point projectie met 

inspirerende citaten en mooie beelden verd            

verdienden onze volle aandacht. We voelden 

ons uitgenodigd om contemplatieve 

Ursulinen te zijn in ons werk voor de 

vestiging van Zijn Rijk. 

Op 17 september bezochten we de 

historische Boeddhistische Tempel met het 
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Srs. Louise Gosselin, Bimla Minj, Cecilia Wang 

Shinto Schrijn en de St. Ignatius kerk te 

Tokio. We weten immers dat St. Franciscus 

Xaverius naar Japan vertrok in 1645 om er 

het christelijk geloof te prediken. Ons 

programma eindigde met een mooie 

Eucharistieviering op de avond van 20 

september. Zr. Somchitr Kongboonsri trad 

op met een liturgische dans na de H. 

Communie, begeleid door de hymne van 

Maria van de Menswording. 

 

Zr; Cecilia Wang, Algemene Overste van de 

Romeinse Unie, Zr. Louise Gosselin 

Algemene Overste van de Canadese Unie en 

Zr. Bimla Minj Algemene Assistente 

zegenden de zusters op het einde van de H. 

Mis. Elk van hen vertegenwoordigde de 

aanwezigheid van de Ursulinen. 

De volgende morgen, zondag 21 september, 

gingen we in groep voor het bezoek aan 

Hiroshima en de streek door de tsunami 

getroffen. Het was prettig met de zusters 

in vier gemeenschappen in Sindai en 

Hachinohe. We waren getroffen door de 

gastvrijheid ons betoond o.a. door 

gemakkelijke bedden en heerlijke Japanse 

schotels, teken van de genegenheid van de 

zusters. Duizendmaal dank aan Zrs. Odile 

en Noëlla Gaudreaultdie onze 

engelbewaarders waren van onze aankomst 

tot ons vertrek. 

Moge de band van de Ursulinen ons 

samenhouden onder de schutse van onze 

dierbare Moeder Angela en met alle 

Ursulinen. 

 Sr. Kumudini Soy osu & Sr. Dorothea Kullu osu

  

ADIVASI JEEVAN VIKAS SANSTHA 

(STAMMEN WELZIJNSZORG 

VERENIGING ) 

141 D, POCKET C. SIDHARTHA 

NEW DELHI, INDIA – 110014 

 

Adivasi Jeevan Vika Sanstha (Stammen 

Welzijnszorg Vereniging) is een erkende 

vereniging, opgericht in 1998 door de 

Jezuiëten van ISI ( Indisch Sociaal 

Instituut), 10 Institutional area, Lohdi 
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Road, New Delhi-1100003. Twee 

coördinatoren zijn verkozen voor drie jaar 

om toezicht te houden op het kantoorwerk 

van de vereniging. AJVS werkt onze de 

bescherming van JESA (Jezuïeten in 

Sociale Actie) daar beiden hetzelfde doel 

en dezelfde belangen hebben. Om beter te 

functioneren werden de Ursulinen in 2012 

gevraagd om mee te werken met de 

Jezuïten, aosl zij reeds meewerkten met 

Chetbalaya en zij reeds verbonden waren 

met de Huiswerkers in Delhi. Zr. Matilda 

Dungdung is een van de co-coördinatoren. 

Ze zijn nu met 54 vrouwen die in 

verschillende families in Delhi City werken. 

Doelen: 

-Hulp aan Adivasi gemarginaliseerde 

vrouwen die naar Delhi komen om 

huishoudelijk werk te zoeken. 

-Een voorbeeld geven van een groep 

huishoudelijke werkers, wat kan nagevolgd 

worden. 

-Ontwikkeling van bekwaamheid leiden om 

die vrouwen sterker te maken om als 

betere inwoners te functioneren. 

Activiteiten: 

- Vrouwen aanwerven die werk komen 

zoeken. 

- Basisopleiding geven voor algemeen 

huishoudelijk werk 

- Koken, zor gvoor 

kinderen/zieken/ouderen, goede 

manieren, raadgeven enz. 

- Een correct en wettelijk contract maken 

met de werknemers en de vrouwen bij 

hen plaatsen. 

- De vrouwen regelmatig opvolgen op hun 

werkplaats en hen begeleiden 

- Om hen meer bekwaam te maken, komen 

zij eens in de week naar ISI, waar zij 

onderricht krijgen over verschillende 

belangrijke onderwerpen en 

ondervindingen en informatie delen over 

verschillende onderwerpen en 

gebeurtenissen in het wereldnieuws. 

- Belangstelling wekken en aanmoedigen, 

vooral bij jongere leden, voor studies in 

de open school IGNOS, voor 

roepingstraining om mogelijkheden te 

scheppen voor kostwinning. 

- Bezoeken brengen aan hun plaatsen van 

herkomst (thuis:dorp) 

- Hen begeleiden om andere leden van 

units te ontmoeten bij speciale 

gelegenheden zoals Stammenfestivals, 

Vrouwendagen, jaarlijkse 

samenkomsten:ontmoetingen enz. om hen 

te helpen, de kennis van hun eigen 

cultuur te vermeerderen en in hen een 

gevoel te geven van erbij te horen. 

- Hen onderdak geven bij ziekte, als zij 

naar huis gaan en terugkeren en als zij 

een korte tijd vrijaf hebben. 

 

Prestaties: 

- AJVS boekte succes bij het helpen de 

leden hun eigen identiteit in Delhi stad 

te verwerven met fierheid en 

waardigheid. 

- Hun aanwezigheid en leiding bij 

vergaderingen en ontmoetingen worden 

erkend en gewaardeerd. 

- Zij hebben geleerd de uitdagingen die 

zij ontmoeten tegemoet te treden en 

hun stem te laten horen tegen 

onrechtvaardigheid en corruptie. Soms 
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nemen zij deel aan demonstraties en 

stakingen. 

- Al de leden hebben een bankrekening en 

ID bewijzen. 

- Zij hebben geleerd geld te sparen en 

waren in staat de economische toestand 

van hun families te verbeteren en te 

versterken. 

- Zij hebben hun jongeren broers en 

zusters opgevoed. 

- Sommigen onder hen waren in staat 

academische studies te volbrengen, 

kregen passende training en hebben nu 

beter werk in Delhi en daarbuiten. 

- Ze  hebben geleerd dankbaar te zijn en 

organiseren daarvoor vieringen en 

feestelijke lunches op Kerstdag en op 

Pasen en zij nodigen de leden van ISI te 

delen in hun vreugde. 

 

Adivasi Jeewan Vika Sanstha, anders dan 

plaatsingsagentschappen, is een 

menslievende erkende organisatie. Het 

werkt voor het welzijn van Adivasi vrouwen 

die meestal komen uit Jharkhand, Orissa, 

Assam. 

Sr. Matilda Dungdung 

  

 

 

HET JAAR VAN HET GODGEWIJDE LEVEN 

 

Paus Franciscus zegt ons: 

Ik zeg u maar één woord, en dat woord is 

vreugde; waar Godgewijde mensen zijn is 

altijd vreugde. Blijf in Jezus! Dat betekent: 

aan Hem gehecht zijn, in Hem, met Hem, 

sprekend met Hem. 

Omdat wij Christus in het centrum van ons 

leven plaatsen, kunnen we niet zelf het 

centrum worden. Hoe meer ge uzelf aan 

Christus hecht hoe meer wordt Hij het 

centrum van uw leven, hoe meer Hij uw uit 

uzelf leidt en u open maakt voor de 

anderen. 

Dankzij deze ontmoeting met Gods liefde, 

die openbloeit in een verrijkende 

vriendschap, worden we bevrijd van onze 

engheid en zelfbeschouwing. 

De eerste stap van een leerling is bij de 

Meester zijn, naar Hem luisteren en van 

Hem leren. Laat ons de contemplatieve 

dimensie in ons aankweken, zelfs in de 

wervelwind van dringender en zware 

plichten. Hoe meer de zending u roept uit 

te gaan naar de grenzen van het bestaan, 

laat uw hart des te meer verenigd zijn met 

Christus’ hart, vol van barmhartigheid en 

liefde. 
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Het is Gods Woord dat voortdurend onze 

gemeenschappen vernieuwt. Wees dienaars 

van de eenheid en van de 

ontmoetingscultuur. 

Maak de wereld wakker! Getuig van een 

andere levensweg ! Het is mogelijk andere 

te leven in deze wereld. Het is dit 

getuigenis dat ik van jullie verwacht. 

(Aanhalingen uit “Wees blij! Brief aan de 

Godgewijde mannen en vrouwen van Paus 

Franciscus”. 

       Rome, February 2nd 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


