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Van het Algemeen Bestuur 

 

Vergadering van CPC ( Kapittel Planning Comité : 

Leden van CPC Zr. Bimla Minj en Zr. Gemma Rose Minj; van CLT ( Bestuursgroep 

van de Congregatie) Zr. Ursula Xalxo van de Provincie Ambikapur, Zr. Ghislaine 

Debusschere van de Belgische Provincie, Zr. Bernadette Mwavita van de Vice-

Provincie Congo, Zr. Maria Swarnlata Kujur van de Provincie Gumla, Zr. Jayanti 

Kerketta van de Provincie Ranchi, Zr. Nirmala Kerketta van de Provincie Tezpur 

en Zr. Mary Elizabeth Preston van deVS Provincie; deze zullen vergaderen met 

Zr. Ellen Doyle, gespreksbeleidster,van 2 tot 8 april 2014. De vergadering heeft 

plaats in het Generalaat te Brussel, België. 

 

Wij hopen dat deze vergadering succesvol zal zijn en dat de leden open zullen 

staan voor de leiding van de H.Geest. Mogen Angela en Joannes onze voorsprekers 

zijn en de CPC-leden bijzonder begeleiden bij de onderscheiding en de ontdekking 

van verschillende middelen om te helpen onszelf en het as. Groot Kapittel 2014 

voor te bereiden. 

 

Wij verzekeren hen dat wij in gebed bij hen zijn gedurende deze vergadering. 

 
 

Van de provincie van de Verenigde Staten  

  

PROVINCIALE DAG 

St; Ursula Center, Blue Point, NY 

22 februari 2014-03-18 

 

Dank U 
Dank aan Zr. Jacinta Baxla, Provinciale Overste van Gumla, die een sterke 

voorstelling gaf van de onlangs verwezenlijkte projecten in de Provincie Gumla. 

Van deze recente projecten zijn er verschillende die konden doorgaan dankzij 

giften van de VS Provincie aan IFAF (Fonds voor internationale financiële hulp): 

een krachtstation voor het kosthuis en het klooster in Kariwasan, een diepe 

waterput voor de Ursulinenschool in Kemtatoli en een scooter voor de sociale 

werker bij het Landelijk Gemeenschaps College van de Ursulinen in Noatoli.  
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De aanwezige zusters waren erover verbaasd dat zoveel nodige projecten waren 

verwezenlijkt door de Zusters van de Provincie Gumla. De Zusters kwamen 

eenstemmig overeen een gift oor 2014 te zenden aan IFAF. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwen verwenavond 

St. Ursula Center, Blue Point, NY 

7 maart 2014 

 

Vrijdag, 7 maart, steunden de 

Zusters Ursulinen van Tildonk 

de derde vrouwen 

verwenavond. Op deze 

gebeurtenis, gecoördineerd en 

gepland door Liz Wilson, is 

telkens een geldinzameling 

waarvan de opbrengst naar de 

Zusters Ursulinen gaat. 

 

Wij waren blij dat meer dan 

90 dames deze avond 

bijwoonden. Een heel 

bijzondere dank aan Liz, de leden van het Verwencomité en de talrijke  



Ursuline Sisters, Generalate, Musinstraat 1, 1210 Brussels 3 

 

 

 

 

 

vrijwilligers die de avond planden en voorbereidden. Dank ook aan de 33 

beroepsmensen die vriendelijk 

hun tijd en kunde ter 

beschikking stelden om deze 

avond onvergetelijk te maken. 

De aanwezige dames konden 

deelnemen aan drie 

verschillende behandelingen en 

therapieën; er was keuze 

tussen 

schoonheidsbehandeling, 

massage, reflexologie, yoga, 

t’ai chi chih, voeding en 

meditatie. Er werden ook 17 

mooie korven verloot; in deze korven zaten vooral dingen die werden geschonken 

door plaatselijke handelaars en individuele personen. 

 

Nog vóór het einde van de avond werd de vraag gesteld: ”Wanneer is de volgende 

Verwenavond?” Dit jaar was de vraag beatwoord als de dames naar huis gingen. 

Een nieuwe bijzondere Verweravond is gepland op Vrijdag, 16 mei 2014 - - De 

lenteverwenavond voor de dames! 

 
 


