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Van het Algemeen Bestuur: 

 

Algemeen Kapittel 2014:  

 Geen ander teken zal er zijn om te erkennen dat men aan 

de Heer behaagt, dan elkaar lief te hebben en samen 

verbonden te zijn. 10de Legaat/10 

We naderen nu heel dicht ons Algemeen Kapittel. Over een paar dagen/weken 

komen we allemaal samen om te werken, te bidden, te overdenken en te 

onderscheiden waar we naartoe geleid worden op dit moment in ons eigen leven en 

in het leven van onze Congregatie. Laat ons samen verbonden zijn, ons inspannen 

met al onze kracht en al onze hoop en geloof in de oneindige Goddelijke Goedheid 

plaatsen.  

We vragen de Goddelijke Geest, Angela en Johannes Lambertz in ons midden te 

zijn bij al onze beraadslagingen.   

 

Vice Provincie Congo: Met grote vreugde en dankbaarheid kondigen wij aan dat 

onze Algemeen Kapittelleden uit de Vice-Provincie Congo hun visum gekregen 

hebben om naar India te reizen voor het Algemeen Kapittel in Pune.   

 

We feliciteren Zuster Deodata, Leidster van de Vice-Provincie. Zuster Deodata 

werkte samen met UNESCO om een alfabetiseringsbureau op te zetten in Ranchi. 

We betuigen ook onze dank aan UNESCO voor al hun hulp hierbij. 

 

We waarderen ten zeerste het doorzettingsvermogen van Zuster Deodata in het 

realiseren hiervan. Uitstekend gedaan, Deodata! 

 

 
Zieke Leden: We bidden voor al onze Zusters die gezondheidsproblemen hebben, 

dat zij Gods liefde voor hen mogen kennen en erin geloven. Mogen zij de moed 

vinden om te aanvaarden wat geweest is en wat nu is en in Gods handen leggen wat 

de toekomst hun zal brengen.    
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Uit de Provincie Ranchi: 

 

EEN GLOEDVOL EERBETOON VAN DANKBAARHEID 

“Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.”  
Joh. 10,10 

 

Deze woorden van Jezus, onze Goede Herder worden verpersoonlijkt in onze beide 

voormalige Algemeen Oversten, onze goede herderinnen,  

zusters  Benigna Cools en Hedwig Owsiak. 

 

Zondag 17 augustus 2014 was de treurigste dag uit de geschiedenis van onze 

Congregatie omdat we op die sombere dag onze twee erg geliefde, voormalige 

Algemeen Oversten Zr Benigna Cools en Zr Hedwig Owsiak verloren. Met hun 

plotselinge heengaan eindigde een tijdperk van de Ursulinen Congregatie. Beiden 

werden rijkelijk bedeeld met diepe 

spirituele inzichten, kwaliteiten en 

mogelijkheden, die hen in staat stelden de 

Congregatie tot een niveau te brengen 

parallel met de snelle vooruitgang van de 

wereld op elk gebied, terwijl zij 

tegelijkertijd het charisma en de geest 

van onze Stichters H. Angela en Pastoor 

Johannes Lambertz levend en intact 

onder ons behielden.  

 

Zr. Benigna Cools was Schoolhoofd in 

Ternat, België, jong, mooi en vol energie, 

hield van kinderen, muziek en dans, 

wanneer ze plots in het centrum van de 

Congregatie kwam te staan toen ze op het Algemeen Kapittel van 1968 op haar 

42ste tot Algemeen Overste verkozen werd. Ze had een tweevoudige 

verantwoordelijkheid – de hele Congregatie leiden en ook verantwoordelijk zijn 

voor de Belgische groep van lokale gemeenschappen. Dit was de periode na het 

tweede Vaticaans oecumenisch concilie. Er was in de Kerk een beweging voor de 

vernieuwing van het religieus leven en om op te roepen om “terug naar de oorsprong 

te gaan”.  

 

In het Algemeen Kapittel van 1969 werden er Interim Constituties ingevoerd met 

het oog op het finaliseren door de hele Congregatie van de constitutie van Rome na 

meer studie en reflectie. In dit kapittel werd een presidium ingesteld als nieuwe 

vorm van Algemeen Bestuur. Zr Benigna Cools, die in het Algemeen Kapittel van 

1968 als Algemeen Overste was gekozen zat het presidium voor van 1969 tot 1974.  

Zij werd opnieuw verkozen tot voorzitster van het presidium in 1975, 1976 en 
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1977. Van 1977 tot 1978 leidde Zr Jean Redigan (USA) de Congregatie als 

voorzitster van het presidium.  

 

Maar in het Algemeen Kapittel van 1978 werd besloten een Algemeen Bestuur op te 

richten met centraal gezag. Dienovereenkomstig werd Zr Benigna Cools verkozen 

tot Algemeen Overste en Zr Dorothy Ekka (India) en Zr Hedwig Owsiak (USA) tot 

Algemeen Assistenten. 

 

Hierin was een internationale spirit geplant die sterker en sterker werd, omdat dit 

eerste team, het internationale Algemeen Bestuur een Internationaal 

Vernieuwingsprogramma organiseerde in België en Internationale bijeenkomsten 

van Vormingsverantwoordelijken in India, waardoor het leiderschap aangemoedigd 

werd aan de basis, Zusters van verschillende Provincies elkaar leerden kennen, 

multiculturele rijkdom werd gevoed en eenheid in verscheidenheid werd bevorderd.  

 

Aan dit team is het te danken dat op 18 oktober 1982 de Heilige Stoel onze 

Congregatie het pauselijk recht toekende en op 15 september 1983 onze Algemene 

Constituties en Algemene Directieven “Volheid van het leven in Christus” 

goedgekeurd werden door de Heilige Congregatie voor Religieuzen. Het 

Congregatie Symbool UT UNUM SINT, dat het teken is van onze identiteit als  

Ursuline van Tildonk, is ook het resultaat van een initiatief van Zr Benigna Cools en 

haar Team.  Het werd in onze Congregatie voor het eerst gedragen op 15 

september 1984.  

In 1984 werd Zr Hedwig Owsiak door het Algemeen Kapittel verkozen tot 

Algemeen Overste. Zij bestuurde de Congregatie gedurende twee termijnen, i.c.  

1984 – 1990 en 1990 – 1996.  

 

Zij was een visionaire, gretige lezeres, productief schrijfster en begaafd met 

administratieve vaardigheden. Het is niet overdreven te zeggen dat zij de meest 

intellectuele persoon in onze Congregatie was. Ze kende ook Nederlands en Frans 

en kon die talen vertalen in het Engels en vice versa. Als Algemeen Assistente 

aanvaardde zij het mandaat om de Constituties in hun definitieve vorm te 

schrijven. Samen met Zr Mary De Pape (Canada) realiseerde zij de prachtige en 

fijne tekst van onze constituties met verwijzingen naar de Heilige Schrift, leven 

en  geschriften van onze stichters.  

 

Inderdaad, vergeleken met de Constituties van andere Congregaties, durf ik te 

wedden dat onze Constituties de beste en de mooiste teksten zijn met hun 

spirituele diepgang. Dank zij de Geest van God die hen leidde,  Zr Hedwig en Zr 

Mary, investeerden deze twee spirituele vrouwen overvloedig hun taaltalenten, 

ervaring, kennis en spiritueel inzicht in de teksten.  
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In haar eerste termijn als Algemeen Overste realiseerde Zr Hedwig  wat op elke 

Uitgebreide Raad op de agenda stond - “Locatie van het Generalaat”. In 1978 

woonde het eerste team van het Internationaal Algemeen Bestuur in Tildonk, waar 

ze een vleugel van het Moederhuis deelden. Het Provincialaat van België was  ook 

van Haacht naar Tildonk verhuisd. 

 

Om verwarring te voorkomen bij de Belgische Provincie vanwege de nabijheid van 

zowel Provincialaat als Generalate in Tildonk, en ook omwille van andere gegronde 

redenen, werd, na verschillende andere plaatsen in België en elders verkend te 

hebben, ten slotte besloten dat het voormalige Kandidatenhuis van de Jezuïeten in 

Brussel de meest geschikte locatie zou zijn voor het Generalaat. Brussel lag 

centraal voor Oost, West, Zuid en Noord.  

 

Op 24 mei 1987 verhuisde het Generalaat van het Moederhuis in Tildonk naar de 

Musinstraat 1, 1210 Brussel, waar het nu nog is. Dat was een geweldige prestatie 

van deze groep. Tijdens deze mandaatsperiode werd er ook nog een andere koers 

ingeslagen – financiële evaluatie van elke Provincie voor de bijdrage aan het 

Generalaat. Hiervoor werd er in 1989 in Brussel een vergadering belegd met de  

Provinciale Thesauriers, waar besloten werd dat de Provinciale bijdrage aan het 

Generalaat niet per capita zou berekend worden, maar volgens de financiële 

draagkracht van elke Provincie.  

 

Heddy, zoals zij liefdevol genoemd werd, bezocht in de loop van haar beide 

mandaten elk Huis van de Congregatie. Ze had een enorm scherp geheugen, als ze 

een zuster éénmaal gezien had, vergat ze nooit meer haar naam. Heddy was niet 

alleen groot van gestalte, maar had ook een GROOT HART. Ze was een geweldige 

entertainer; het was een plezier om in haar gezelschap te zijn. Met haar warme 

gastvrijheid voelde iedereen zich thuis bij haar. Ze was ook een uitstekende kok. 

Ze was nederig en vergevensgezind. Ze voedde zichzelf door te lezen en na te 

denken over de Heilige Schrift, spirituele boeken, en ook andere boeken, 

tijdschriften en kranten en bleef op de hoogte van alles wat er gebeurde in de 

wereld, de Kerk en de Congregatie.   

 

God plande om deze twee grote leidsters op dezelfde dag te roepen alsof hij wilde 

dat ze elkaars gezelschap ook in de hemel zouden delen, zoals ze samen geleefd en 

gewerkt hadden, niet alleen in het hart van de Congregatie, maar ook door het 

dragen van de hele Congregatie in hun hart. 

 

We voelen diep het verlies aan in hun fysieke afwezigheid, maar voelen ons 

getroost en gesterkt door wat zij nagelaten hebben – Een rijke erfenis die we 

koesteren, als een stevig fundament waarop we samen als congregatie staan.  
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Mogen zij genieten van de volheid van het leven en voor ons een bron van inspiratie 

zijn om het pad te volgen dat zij voor ons gelegd hebben om ons leven van 

toewijding en zending te leven trouw aan de Heer en Zijn volk. De Provincie Ranchi 

zal hen altijd erkentelijk blijven voor alles wat zij gedaan hebben voor de 

Congregatie en voor de Indische Provincie. Mogen zij rusten in vrede.  
Zuster Placida Kispotta,osu 

 

Uit de USA Provincie: 

 

Proficiat aan onze Jubilarissen ! 

Zusters Germaine Campbell, Ursula Leibold, Ann McHugh en Catherine Talia 

 

Meer dan 90 gasten: familie, vrienden, collega’s, Zusters en Leden kijken ernaar uit 

deze Jubilarissen te vieren op Zaterdag 27 september in het St. Ursula Convent. 

 

De Jubilarissen hebben de lezingen en de muziek voor de Liturgie zelf gekozen. We 

zijn blij Pater Stephen DeLuca te mogen verwelkomen als Voorganger en Pater 

Christopher Keenan, OFM en pater Dominic Valla, Aangesloten lid, als  

concelebranten. We zijn, nogmaals, gezegend om mevrouw Kathy Burger, 

Aangesloten lid, te hebben, als pianiste en de heer Bobby Schiavinato als 

trompettist.   

 

De viering gaat na de mis verder met een heerlijk feestdiner ter ere van onze vier 

Jubilarissen. Hieronder geven we u wat elke Jubilaris heeft gezegd over haar jaren 

in het religieuze leven … 

 

Zuster Catherine Talia: “Ik ben dankbaar voor de honderden ervaringen in zending, 

gemeenschap, onderwijs en reizen die ik gekregen heb en die bijgedragen hebben 

tot wie ik nu ben. H. Angela zegt in haar Vijfde Aansporing: “God zal er op 

wonderbare wijze in voorzien.” God heeft dit de voorbije afgelopen vijftig jaar 

inderdaad voor mij gedaan.” – 50 jaar – Gouden Jubileum 
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Zuster Ann McHugh: “God kan niet gevonden worden door het heden af te wegen 

tegen de toekomst of het verleden, maar alleen door te verzinken in het hart van 

het heden zoals het is.” – Thomas Merton 

“Dankbaar voor de vele zegeningen die ik in de loop van deze zestig jaar ontvangen 

heb.” – 60 jaar 

 

Zuster Germaine Campbell: “Ik ben dankbaar de afgelopen zeventig jaar in 

verschillende zendingen te hebben gediend. Ik voel me gezegend.” – 70 jaar 

 

Zuster Ursula Leibold: “Ik heb de voorbije zeventig jaar van religieus leven zoveel 

zegeningen ontvangen.” 70 jaar 

 

 


