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Van het Algemeen Bestuur 

 

“Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil” ( 2 
Kor.6-2.) 
Met deze boodschap startten we de vastentijd op Aswoensdag. Zij nodigde ons 

uit het heilig mysterie van het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus 

Christus te beschouwen. 

 

We nemen een moment om Jezus aan het kruis te beschouwen. Naar het lichaam 

was Jezus totaal uitgeput en zijn vrienden, en zelfs zij die hem beminden, lieten 

hem in de steek.  “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen” ( 
Mc. 1:11) En vol angst riep Hij uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten?( Mc.15: 34) 
 
Jezus aanvaardde vrijwillig het kruis. Hij 

nam het mysterie van de zonde op zich en 

omvormde het, eerder dan het aan anderen door te 

geven. In totale onmacht, genageld aan het kruis en 

stervend, was er in Hem geen bitterheid, geen 

wraakzucht, geen verwijt, geen wrok, geen klacht 

en geen houvast meer. Er was enkel gave, overgave 

en loslaten met vergiffenis en 

vertrouwen. 

 

Als Hij daar hing hielden zijn vastgenagelde handen al de grote tegenstellingen 

samen – de goede en de slechte dief, hemel en aarde, stof en geest, zondaars en 

heiligen aan zijn voeten.  Jezus wordt de kosmische Christus. (Richard Rohr) 
 
Als we nu zelf Jezus aan het kruis worden. Hoe zou het voor u, voor mij zijn 

gekruisigd te worden, aan een kruis te hangen? Wat moet in mij sterven? Mijn 

vals zelfbeeld? Mijn valse identiteit? Mijn vals idee over wie ik zelf ben? 

Waarvan moet ik afstand doen om echt te zijn wie ik ben? 

 

We beschouwen de verrezen Christus. 
De verrezen Christus is Gods universele, onbegrensde aanwezigheid boven ruimte 

en tijd. Daarom tonen de verrijzenisverhalen Jezus’ lichaam tegelijk hier en daar, 
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door gesloten deuren komend, zichtbaar en niet zichtbaar. De verrezen Christus 

is de Ware Aanwezigheid. Zijn omvormende tegenwoordigheid brengt ons van 

wanhoop naar hoop, van vrees naar vrede, van verlies naar gemeenschap, van 

vreemdeling naar kameraadschap, van kwetsbaarheid naar moed, van 

ontgoocheling naar vreugde en verwondering. Overdenk om het even wel 

verrijzenisverhaal. De verrezen Christus is aanwezig daar waar wij zijn, in ons 

dagelijks, gewoon leven waaraan Hij betekenis geeft. 

We bekijken onze eigen verrijzenis. Wat zou het voor u, voor mij betekenen 

verrezen te zijn? 

In de verrezen Christus ontdekken en erkennen wij onze ware identiteit. Ons 

ware wezen is dat deel van onszelf dat weet wie we zijn en wie we zijn in God – 

Gods geliefden. 

 

Zalig Paasfeest!       Sr. Bimla Minj 

 

 

Vergadering van het Planning Comité voor het Kapittel 2014: ( CPC ) 

Op deze vergadering waren aanwezig: Zusters Bimla, Gemma Rose van het CLT 

(Algemeen Bestuur), Ghislaine van België. 

Zusters Ursula 

Khalkho van 

Ambikapur en Maria 

Swarnlata Kujur van 

Gumla konden niet 

aanwezig zijn omdat 

hun visa niet gereed 

waren. 

Skype ontmoetingen 

werden voor elke dag 

geregeld om 11.00 u. 

Zrs Ursula en Maria 

werden op de hoogte 

gebracht en konden 

zo samenwerken met 

de andere zusters. 

Zuster Ellen, de gespreksleidster, speelde hierin een grote rol. 

Op die manier was de CPC volledig; de technologie was een grote hulp. 

Dank aan allen voor uw gebeden. Wij bedanken vooral de zusters in Canada en in 

Floordam, België, voor hun gebed. 

Laten wij verder bidden nu we ons voorbereiden op het Algemeen Kapittel. 
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Uit de Provincie Gumla: 

 

Interprovinciale vergadering van vormingsverantwoordelijken 

 

Deze enige vergadering werd gehouden in het Provincialaat te Gumla van 21 tot 23 

maart 2014. Er waren 22 deelneemsters. 

 Provincie Ranchi          9 

 Provincie Gumla          7 

 Provincie Ambikapur   5 

 Provincie Tezpur          1 

 

Focus van de openingssessie, geleid door de zusters van Gumla : de menselijke 

kwaliteiten van St. Angela Merici en  Priester Joannes Lambertz. Zr Jacinta 

Baxla, Provinciale Overste van Gumla, sprak over “Vorming voor zending” en over 

haar enorme ervaring in Guyana. Zij moedige allen aan zeggend “U bent de 

bouwers van de Congregatie. Haar vorming steunt op u.” 

 

Pater Linus Dungdung S.J.motiveerde allen tot het meedelen van de 

verwachtingen van de vergadering. 

 

Welke zijn de verwachtingen: 

- waardevolle mensen zijn 

- de huidige uitdagingen kennen en kennis verwerven 

- volledig mens zijn en volledig leven 

- criteria voor rekrutering 

De vergadering begon met het onderwerp: menselijke vorming. De spreker legde 

de nadruk op dynamische religieuze vorming betreffende specifieke doelen,  

essentiële vormingselementen, beginnende en voortgezette vorming. Hij gaf 

bijzondere aandacht aan het groeiproces, persoonlijke kwaliteiten en 

bekwaamheid in personen met een specifiek charisma en zending in de 

Congregatie, wat mensen leidt tot het uitzuiveren van hun houding, motivatie en 

waarden met de hulp van geestelijke leiding. 

 

Nood aan menselijke vorming trof iedereen: 

- evaluatie van de persoon, hoe deze functioneert in de gemeenschap 

- verandering in een  persoon door het erkennen van persoonlijk werk 

- bewust zijn van noden en gevoelens 

- gevoelens uitdrukken met beheersing 
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Door het samen delen, moeilijkheden en  herstelling in elk stadium van de vorming 

in de groep voelden de deelneemsters zich één. Zij kregen door de vergadering 

meer inzicht en kennis. 

- getrouwheid in het gebedsleven 

- aanmoediging tot zelfvorming dag aan dag 

- persoonlijke leiding en tijd geven aan de vormingspersonen 

- inspanning doen om de familiale achtergrond van de vormingspersonen te 

kennen.  

Het actieplan op interprovinciaal peil werd opgesteld door bespreking van de 

sterkte, de zwakheid, de uitdagingen en de evaluatie van het vorige actieplan 

2013  over iedere fase van de vorming. 

 

De boodschap van 

Zr. Eva Justine 

Romould, Provinciale 

Overste van Ranchi, 

werd overgebracht 

door Zr. Suchita 

Xalxo, Provinciale 

Assistente, 

verzekerde dat zij in 

de vergadering volle 

vertrouwen heeft en 

hoop in hen stelt in 

hun toewijding, interesse in de Congregatie en hun liefde voor de jongeren. Zij 

legde er ook de nadruk op aandacht te geven aan “vorming voor missie” en te 

focussen op “Menselijke en psychologische vorming”. 

 

Deze inter-provinciale samenkomst was een moment van zelfkennis, wie we zijn en 

wat aan ons is toevertrouwd. De deelneemsters voelden in  zich nieuwe energie, 

vernieuwd leven en verfrissing om liefhebbende en geliefde vormingspersonen te 

worden. 

 


