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Van het Bestuur van de Congregatie: 

 

Vergadering van de Uitgebreide Raad:Het Bestuur van de 

Congregatie dankt elk van u voor uw gebeden voor het welslagen van de Uitgebreide 

Raad 2014. 

De Uitgebreide Raad was tevreden over het gedane werk. Wij bidden verder om Gods 

leiding bij de voorbereiding van het Algemeen Kapittel in oktober 2014. 

 

Uit de Provincie Ranchi: 

Vernieuwingsprogramma 17 november-1 december 2013 : Negen gouden jubilaressen 

van 2013 uit Ambikapur, Ranchi en Tezpur kwamen naar de Normaalschool van de 

Ursulinen op 17 november, voor een veertiendaags vernieuwingsprogramma om een 

derde fase te beginnen in hun levensreis als Religieuze Ursuline. 

Zr. Placida Kispotta coördineerde het programma, de sessies werden geleid door Zr. 

Suchita Shalini Xalxo, en het symbool van een rivier inspireerde de jubilaressen  hun 

eigen levensreis te zien als een rivier met zijn bron, goede en kwade momenten, 

hindernissen, uitdagingen, doel van hun leven. 

Zr. Julia George maakte de groep bewust van de realiteit van het verouderingsproces, 

hoe op een “charmante” wijze ouder te worden en het leven betekenisvoller en rijker 

te maken en georiënteerd naar God en de anderen. 

Zr.Eve Justina Romould herinnerde hen eraan dat de jaren 70 en 80 een periode waren 

van rijpende wijsheid, sereniteit en overgave waarin men overvloedige vruchten voor 

het Koninkrijk Gods kon oogsten, door te focussen op de taak van gebed, een taak die 

evenwaardig is aan alle andere taken zoals opvoeding, onderwijs, ziekenzorg enz. Zij 

moedigde hen aan om meer tijd te besteden aan het gebed en zo de krachtcentrale te 

zijn van de Congregatie. De drie zusters die de sessie leidden maakten gebruik van 

Power Point voorstellingen: dit maakte hun boodschap klaar en doeltreffend.  

Zr. Placida gaf gedachten aan en overweging over een leven van “Magnificat” in deze 

periode van hun religieus leven, en een geest van “Overgave” en aanvaarding van het 

“lijden” dat deel uitmaakt van vorderende jaren en ouderdom. 
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De dag vóór het begin van de retraite was er een verrassing voor de jubilaressen: een 

uitstapje naar het Provincialaat in Gumla waar ze hartelijk ontvangen werden door Zr. 

Jacinta Baxla en de communiteit. Na een heerlijk middagmaal was er een mooi cultureel 

programma verzorgd door de drie gemeenschappen van het Provincialaat, de school en 

het novicciaat, op de binnenplaats van het Provincialaat. De jubilaressen ontvingen 

bloemenkransen en geschenken uit dankbaarheid voor hun 50 jaar liefdevolle dienst 

aan de missie. 

De volgende avond, begonnen zij een zesdaagse retraite onder leiding van E.P. Alex 

D’Souza SFX. De retraite was zeer praktisch en nuttig om in te treden in de ware 

geest van aanvaarding en overgave aan de Heer voor de resterende jaren van hun leven. 

Op 1 december 2013, werd de sluitings Eucharistie gevierd, voorgegaan door E.Fr. 

Albinus Tete S.J. in de kapel van de normaalschool; het koor van studenten , stond 

onder de leiding van Zr. Shila Ergat en voerde melodieuze en inspirerende liederen uit. 

Nu de Eucharistieviering werden de jubilaressen gefeliciteerd door de twee afdelingen 

van de normaalschool. Het aansnijden van de jubileumtaart onder zang en dans volgde, 

waarna een gala ontbijt aan al de aanwezigen werd aangeboden; daarna keerden de 

jubilaressen en de andere gasten huiswaarts. Het was een gedenkwaardige en 

verrijkende belevenis voor de jubilaressen evenals voor de communiteit van de 

normaalschool, die het programma had begeleid. 

 

 

Uit de Provincie van de Verenigde Staten: 

GEBEDSDIENSTEN VOOR HET EINDIGEN VAN MENSENHANDEL 

Op Super Bowl zondag, 2 februari 2014, hebben de Zusters en de Aangesloten Leden 

van de VS Provincie, individueel of in kleine groepen, gebeden voor het eindigen van de 

mensenhandel. 

Op 8 februari was er weer een gebedsdienst ter nagedachtenis van de H. Josephine 

Bakhita en al de slachtoffers van mensenhandel. De USCCB ( de Conferentie van de 

Amerikaanse Katholieke Bisschoppen ) Comité voor Migratie, heeft 8 februari 

vastgesteld als de dag van gebed voor de overlevenden en de slachtoffers van 

mensenhandel. 8 februari is de feestdag van de H. Josephine Bakhita ( 1869-1947 ) die 

gekidnapt werd als negenjarig kind en als slavin verkocht in Soedan en Italië. Nadat zij 

vrij was, wijdde Josephine haar leven aan de bevrijding van slaven en aan het opbeuren 

en troosten van de armen en lijdenden. 

Op de hoogte van de benarde toestand waarin meer dan 27 miljoen vrouwen, kinderen 

en mannen heden verhandeld worden over heel de wereld, verplichten wij ons nogmaals 

tot: 
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      OP DE HOOGTE ZIJN van mensenhandel-globaal en plaatselijk. 

      GEBED voor de slachtoffers van mensenhandel en het einde van slavernij. 

      EISEN van slavernij vrije producten. Fair-trade kopen waar mogelijk. 

      VOORSTANDER zijn van wetgeving die slachtoffers beschermt. 

Dank aan al onze Zusters en Aangesloten Leden die zich aansluiten bij ons gebed en 

onze werking voor het einde van deze wereldwijde tragedie. 

 

JAARLIJKSE PROVINCIALE FINANCIE-DAG 

Op zaterdag, 22 februari 2014, zullen de Zusters van de VS Provincie samenkomen in 

het St.Ursula Center voor de jaarlijkse financie-dag. 

Tijdens de morgensessie, zal het Eindrapport 2013 voorgesteld worden door de 

Financiële Bestuurder en het Investeringsrapport wordt belicht door de Directeur van 

deze dienst. 

Voor een deel van de namiddag-sessie verwelkomen wij Zuster Jacinta Baxla, 

Provinciale Overste van Gumla; zij zal in haar voordracht verschillende projecten 

belichten, die mogelijk werden gemaakt door de giften van de VS Provincie aan het 

Internationaal Financieel Hulpfonds. 

Nog in de namiddag, overzien wij de energiebesparingen die wij deden door het 

installeren van zonne-energie panelen in het St.Ursula Center. De oversten zullen de 

grote herstellingen meedelen die gepland zijn voor het jaar 2014. Zuster Catherine 

Talia zal de vergadering besluiten met een verslag over de Uitgebreide Raad, onlangs 

gehouden in België. 

Ieder jaar kijken de Zusters uit naar deze samenkomst met veel nieuws. 

 

 

 

 

 

 

 


