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Van het Bestuur van de Congregatie 

 

   Zalige feestdag van St.-Angela ! 

 

Vandaag vereren en vieren wij een opmerkelijke vrouw, onze geliefde Stichteres 

St.-Angela Merici. 

Angela was een evenwichtige vrouw met een gezond oordeel. Het beschouwend 

gebed was de bron van haar vreugde en de grond van haar optimisme en dat 

straalt door al haar geschriften… 

 

… Het is moeilijk haar gebed te scheiden van haar leven… 

 

… Zij spreekt over zichzelf als ze in haar Raadgevingen 

tot haar kinderen zegt :” Uw enige toevlucht is aan de 

voeten van Christus” 

Angela Merici en de Compagnie van St.-Ursula. Teresa 

Ledochowska, OSU, pag. 192. 

 

Wij zijn eenvoudige, gewone vrouwen die met heel ons 

hart verlangen Gods droom over ons waar te maken iedere 

dag. We zijn ons bewust van onze zwakheid en onze 

fouten. Toch staan wij elke dag op met de hoop dat wij de 

dag zullen beleven als Gods Beminden, ons voorhoudend 

dat wij bemind zijn net als de mensen die wij ontmoeten. 

 

Zoals Angela, staan wij nederig aan de voet van het kruis. Wij smeken Gods 

genade en barmhartigheid af voor de komende dag en proberen dan te leven met 

geloof, hoop en bijzonder met liefde. 

 

   St.-Angela, bid voor ons. 
           Zr. Margaret O’Brien  

 

Vergadering van de Uitgebreide Raad: Het Bestuur van de Congregatie 

verwelkomt al de leden van deze Raad in het Generalaat te Brussel, België: Zr. 

Sushma Kindo van de Provincie Ambikapur, Zr. Ann Cuppens van de Belgische 

Provincie, Zr. Deodata Bunzigiye van de Vice-Provincie Congo, Zr. Jacinta Baxla 
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van de Provincie Gumla, Zr. Eve Juntina Romould van de Provincie Ranchi, Zr. 

Mridula Khalkho van de Provincie Tezpur, Zr. Catherine Talia van de Verenigde 

Staten, en de begeleidsters Zr. Ellen Doyle and Edwige Maria. De vergadering 

heeft plaats van 31 januari tot 6 februari 2014. 

 

Wij bidden om Gods zegen. Wij nodigen St.-Angela en Joannes Lambertz uit ons 

te begeleiden bij al onze gesprekken en ons te helpen om open te staan voor 

nieuwe ideeën om de juiste richting te houden bij de leiding van onze Congregatie. 
 

 

Uit de Provincie van de Verenigde Staten: 

 

Viering van het Feest van St.-Angela Merici 
 

Op zaterdag, 18 januari 2014 zullen de Zusters en de Aangesloten Leden van de 

US Provincie samen komen in het St.-Ursula Center in Blue Point, om het feest te 

vieren van onze Stichteres, St.-Angela Merici. 

 

De dag werd voorbereid door de Charisma Kring; er zullen lezingen en gebeden 

zijn, genomen uit het boekje “Bidden met Angela Merici en Joannes Lambertz”, 

geschreven door Ann Cuppens, OSU. 

 

De lezingen werden genomen uit de geschriften van Angela Merici, uittreksels uit 

de brieven van Joannes Lambertz en uit ons document over ons Charisma, 

goedgekeurd door het Provinciaal kapittel in juni 2013. Er zal ook gebed zijn, er 

zijn kleine en grote discussiegroepen voorzien en tijd om samen te zijn tijdens 

een feestelijke maaltijd. 

 

Tot slot zullen twee Aangesloten Leden getuigen over hoe zij ons Charisma 

beleven in hun dagelijks leven. Al de Aangesloten Leden zullen ook een exemplaar 

krijgen van het herziene Handboek van de Geassocieerden en al de Zusters en 

Geassocieerden krijgen een exemplaar van het boekje “Maak alle harten één”. 

 

Sluit u aan bij ons dankgebed voor onze Stichters: 

 

Liefdevolle God, 
Wij danken U voor het leven van Angela Merici en Joannes Lambertz. 
 
Zij waren beminnelijke en eenvoudige mensen, begaafd met eerbied, begrip 
en geduld. 
 



Zusters Ursulinen, Generalaat, Musinstraat 1, 1210 Brussel 3 

 

 

 

 

Door hen geïnspireerd willen wij gemeenschappen stichten waar gastvrijheid 
en vriendelijkheid, hartelijkheid en warme genegenheid heersen. (76)* 
 
Mogen wij voor elkaar een thuis maken waar wij kunnen genieten van de 
vrijheid van de kinderen Gods. (81)* 

 
Moge de zachte kracht in ons groeien tot vrede en vreugde van velen, 
bovenal voor hen die noch warmte of genegenheid noch een thuis hebben in 
de diepste betekenis van het woord. 
 
Mogen wij zo een teken van liefde en verzoening zijn die Jezus, uw Zoon, 
voortdurend onder ons bewerkt. AMEN. 
       “Volheid van het leven in Christus” 
 
 

Openingstoespraak op de eerste persconferentie van het jaar 2014. 
Srcretaris-Generaal Ban Ki-moon, VN hoofdzetel, 10 januari 2014. 

 

Dames en Heren, goede morgen, 

 

Het is een groot genoegen voor mij u te ontmoeten bij het begin van het nieuwe 

jaar en ik houd eraan u mijn warmste wensen voor een gelukkig nieuwjaar toe te 

sturen. Dank U. 

 

Het jaar dat voor ons ligt moet er een zijn van intensere diplomatie, strijd tegen 

de armoede en actie voor de klimaatsverandering. 

 

2014 zal cruciaal zijn voor de ontwikkelingsdoelen van het millenium, daar 2015, 

het beoogde einddoel, snel nadert. 

 

Wij behoeven een duidelijke agenda betreffende de vooruitgang na 2015, een 

aantal volgehouden inspanningen en de financiële middelen om deze inspanningen 

waar te maken. 

… … … 

Als wij op deze  toekomstige grondslagen voor welvaart en vrede focussen, zien 

de Verenigde Naties zich ook geplaatst voor een toevloed van conflicten en 

rampen van groeiende ernst, die herhaaldelijk voorkomen en zeer ingewikkeld 

zullen zijn. Dit alles zal van de internationale gemeenschap meer politieke 

aandacht, meer bronnen, meer steun eisen. 

… … … 
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In 2014 zal de Verenigde Naties met meer veerkracht rampen bestrijden en 

aanzetten tot vooruitgang naar een wereld die vrij is van nucleaire wapens. 

… … … 

In dit jaar, waarin wij herdenken dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog 

uitbrak, willen wij ernaar streven de grenzen van (diplomatie) en samenwerking te 

verleggen. Ondanks crisissen en bezorgdheid geeft 2014 ook veel kansen om een 

veiliger, rechtvaardiger en voorspoediger wereld te op te bouwen. 

 

Ik ben vast besloten van dit jaar een jaar van vooruitgang te maken voor de 

mensen en voor onze planeet. 

 

Ik dank u en ik wens u en uw families goede gezondheid, geluk en voorspoed in dit 

nieuwe jaar. Dank u. 

 

Om de volledige openingstoespraak van de Secretaris-Generaal te lezen, zie op: 

 

http//www.un.org/News/Press/docs/2014/sgsm 15577.doc.htm 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


