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Dear Sisters and Associates, 

In heel de Congregatie is de voorbereiding 

van het Algemeen Kapittel aan de gang. Wij 

overwogen met de Indiase leden van het 

Kapittel het thema en het logo. Dit zijn 

enkele van de ideeën: 

 

Het thema “Contemplatieve spiritualiteit in 

de hedendaagse zending” samen met het 

logo, brengt ons terug tot de Bron, tot het 

centrum van ons wezen. Het roept ons tot 

het centrum en zendt ons uit. Het is een 

uitnodiging voor ons om tijd te nemen voor 

beschouwing en inwendige stilte, tot het  

 

 

beleven van Gods aanwezigheid in ons, tot 

omgevormd worden, tot totaal vervuld  

 

worden van de Geest van Christus, die ons 

in staat stelt te leven gelijk Jezus, 

volgelingen van Jezus te zijn. 

Het is de juiste tijd om de realiteit van ons 

leven aan de voet van het kruis te brengen 

en een innerlijke reis te beginnen, de blik 

op God gericht en op onszelf, in plaats van 

verwijten, kritiek, vergelijken en oordelen 

tegenover anderen. 

Angela bracht alles voor God en aan de voet 

van het kruis, zij bracht tijd door in stilte 

en deelde deze ervaring met de mensen die 

zij ontmoette. 

Joannes Lambertz bracht uren door voor 

het tabernakel en bad zijn rozenkrans, wat 

hem tot diep bewustzijn van God bracht. 

Hij leefde voortdurend in Gods 

aanwezigheid. 

Wij worden geroepen tot een diep 

bewustzijn van God in ons, een bewustzijn 

van innerlijk leven dat ons in staat stelt dit 

te ervaren en tot uitstralen naar iedereen, 

in alle dingen en overal. Het is een 

uitnodiging om bewust en constant te leven 

in Gods aanwezigheid. 

Zusters Ursulinen  

Generalaat  

Musinstraat 1                                                                 

1210 Brussel Juli  2014 
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Ziehier enkele vragen om ons te helpen ons 

in te leven in het kapittelthema: 

 

1. Wat is mijn diepste verlangen? 

 

2. Welke zijn de uitdagingen die bij 

mijn verlangen horen? 

 
Sr. Gemma Rose Minj 

 

Bezoek van Zuster Margaret aan de 

Vice Provincie Congo: 

Op 22 mei vetrok Zr. Margaret naar 

Congo, samen met de heer Jan De 

Clercq, financieel raadgever van de 

Belgische provincie. 

Zr. Margaret bezocht de 

gemeenschappen en hun 

werkzaamheden in Goma. Zij 

ontmoette Zuster Deodata en het 

Vice-Provinciaal bestuur. 

Op een middag kwamen de meeste 

zusters samen in Goma voor de 

maaltijd en uitwisseling van ideeën. 
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Zr. Margaret vond dat Goma veel 

kalmer was dan bij haar laatste 

bezoek; zij zag minder VN voertuigen 

op de weg. Wij bidden verder voor 

blijvende vrede in Goma en in gans 

Congo. 
 

Globale conferentie over opvoeding 

De vier deelneemsters bedanken              

Zr. Margaret O’Brien, 

Algemene Overste; zij 

nodigde ons uit deel te 

nemen aan de eerste Globale 

Conferentie over de 

Ursulinen opvoeding. Wij 

danken ook van harte onze 

Provinciale Overste, Zr. 

Jacinta Baxla en haar 

raadsleden, die ons de 

unieke gelegenheid gaven 

deel te nemen aan deze 

internationale samenkomst 

van de Ursulinen, die plaats 

vond van 15 tot 20 juni 2014 

in New York, V.S.A. 

Wij vatten onze ervaringen samen in drie 

punten: 

1) Het thema en de doelstelling 

2) Onze deelname en betrokkenheid 

3) Wat wij leerden en de blik  op de 

toekomst 

 

1.Thema en doelstelling: het thema van 

de internationale conferentie was 

“Globale opvoeding in de geest van de 

Ursulinen”. 

Deze conferentie was belegd door de 

zusters van de Romeinse Unie, een van 

de  vertakkingen van St. Angela Merici. 

De Ursulinen van Tildonk waren  speciaal 

uitgenodigd. De conferentie was 

gebaseerd op de spiritualiteit van St.-

Angela. Elke dag beluisterden we de 

sprekers, die verschillende onderwerpen 

behandelden zoals het bestuur, de 

waarde van de studie van de vrije 

kunsten, Angela Merici wijze gids op de 

levensweg, trachten het Koninkrijk uit 

te breiden tot de uiteinden van de aarde 

met een groot en verlangend hart. Wij 

zijn blij dat Ursulinen zowel als leken 

zeer vertrouwd zijn met de geest van 

Angela Merici en dat zij proberen in hun 

onderwijs haar lering door te geven. Het 
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trof ons dat de spiritualiteit van St.-

Angela Merici globaal toepasselijk en 

betekenisvol is op onze dagen. Zelfs nu 

in vele landen de roepingen in de 

Congregatie verminderd zijn, zijn de 

leken overtuigd van deze waardevolle 

spiritualiteit en willen deze ook nu nog 

behouden. Daarom konden wij een 

gemeenschappelijke taal spreken, een 

gezamenlijke droom koesteren, hoop en 

verlangens delen en bovenal een diepe 

zin van eenheid voelen. 

 

Wij herinneren ons dat mensen zegden: 

“Als de zusters er niet meer zijn zal de 

geest van Angela door ons, leken, levend 

gehouden worden”. 

 

2.Onze deelname en betrokkenheid: we 

voelden totale aanvaarding in deze 

Internationale Conferentie. De 126 

deelnemers uit 26 landen maakten geen 

onderscheid omtrent herkomst, 

huidkleur of nationaliteit, maar waren 

één in hart en ziel in de geest van St.-

Angela. 3 zusters van de Provincie 

Ranchi en 1 zuster van de Provincie 

Tezpur waren aanwezig, samen met vier 

zusters van de Provincie Gumla. 

In de groepen was er goed begrip en 

respect voor iedereen. Zr. Nirmala 

Lucas samen met Zr. Bernadette Nott 

van Zuid-Afrika waren moderatrices. 

Hun rol werd door iedereen 

gewaardeerd. 

 

3.De lessen die getrokken werden en een 

blik op de toekomst 

Waarschijnlijk was deze 

conferentie voor ieder van 

ons de grootste 

verrassing. Naast het 

voornaamste thema was er 

veel te leren zoals hoe de 

details van organiseren te 

bekijken. De grootste les 

voor ons was hoe onze 

instellingen 

persoonsgericht te maken, 

hoe, in het bestuur van 

onze instituten, gefocusd 

blijven op persoonlijke 

groei van ieder individu. 

De reis van Ranchi naar 

New York via Delhi, Bahrain, 

Londen, Buffalo, Niagara 

watervallen, Michigan, Lansing, Meckinac 

eiland en Chicago was een droom. Er 

waren veel Ursulinen en vrienden zoals 

de Paters Prabhu, Dominic en Louis die 

ons ontvingen in hun woonplaatsen en ons 

het leven en het werk in Amerika 

leerden kennen. 
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Wij zijn nu dieper overtuigd van de 

spiritualiteit en de waarde van St.-

Angela en de zending die ons is 

toevertrouwd. 

Wij danken de Heer die ons gezond en 

veilig naar onze bestemming bracht. Wij 

danken al de zusters voor hun gebeden. 
Zrs Nirmala Lucas, Maria S. Kujur, 

  Hirmina Lakra en Kumudini Tirkey. 

 

Provinciale dag 2014 

In de Ranchi Provincie werd de 

provinciale dag gevierd op 5 en 6 juni in 

het klooster van de Ursulinen, het 

Moederhuis van Ranchi. 

Ongeveer 200 

zusters, waarbij de 

novicen, namen deel 

aan deze dagen. 

 

Op 5 mei te 9 u. 

verwelkomde Zr. Eve 

Justina Romould, 

Provinciale Overste 

allen hartelijk. Het 

openingsgebed met 

power point 

voorstelling over 

verschillende liederen 

van de H.Geest, bracht 

ons in het gezelschap van de leerlingen 

van Jezus die wachtten op de H.Geest. 

Het was de novene voor Pinksteren. 

 

Zr.Eve gaf ons cijfers met betrekking 

tot het aantal leden in de Provincie 

Ranchi in juni 2014: 

Geprofeste zusters: 374 waarvan 293 

met eeuwige geloften en                                                 

 

 

 

81 juniors; Novicen: 81; postulanten: 17; 

kandidaten: 18. 

41 communiteiten met verschillend 

apostolaat. 

 

Zij gaf ons een beknopt verslag van de 

Uitgebreide Raad 2014 die in januari 

2014 gehouden werd in Pune, 

Maharashtra. 

 

Het thema voor het Algemeen Kapittel: 

“Beleven van contemplatieve 

spiritualiteit in de hedendaagse 

zending”.  

We herdachten met blijdschap dat 100 

jaar geleden de eerste Ursulinen van 

Tildonk in Canada aankwamen en hun 

vruchtbare missionaire inzet van 1914 

tot 2014. 

27 augustus zal een dankdag zijn in heel 

de Ranchi Provincie in vereniging met 

onze zusters in Canada. Wij zullen God 

danken voor de zending die zij 100 jaar 

lang vervulden. 
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Zr. Eve kondigde ook aan dat wij op weg 

zijn naar de 200ste verjaardag van de 

stichting van de Ursulinen van Tildonk op 

30 april 2018. 

 

In de tweede sessie sprak Zr. Helen 

over spiritualiteit en focuste op de 

contemplatieve spiritualiteit van St.-

Angela en Joannes Lambertz. Onze 

stichters waren diep geworteld in God. 

Deze diepe eenheid met God gaf hen 

grote energie en innerlijke vrijheid om 

hun zending te volbrengen: God naar 

allen brengen en allen naar God. 

 

In de H.Mis zegde E.P. Xavier Soreng, 

SJ, ex-provinciaal, Contemplatieve 

Spiritualiteit moet gezien worden in 

termen van leven en gebed en actie 

geïnspireerd door de H.Geest. Deze 

houding beperkt zich niet tot devotie 

praktijken, rituelen en andere 

godsdienstige oefeningen, maar 

doordrenkt ons ganse wezen en brengt 

eenheid in ons denken en doen. In 

eenvoudiger woorden gezegd: “ God 

vinden in alles en alles in God”. 

 

Groepswerk en verslag in de algemene 
sessie over volgende vragen: 
 

1. Welke uitnodiging richt God tot mij en 

tot onze Ursulinen gemeenschap    om 

contemplatieve spiritualiteit te beleven 

in de zending van nu? 

2. Hoe beleeft de provincie het 

Ursulinen charisma “contemplatief in 

actie”? 

 

3. Hoe kan het Algemeen Bestuur best 

de ganse congregatie dienen in het licht 

van de tekenen van de tijd? 

4. Wat kan het thema van ons 

Provinciaal Kapittel in 2015 zijn, gezien 

in het licht van het thema van het 

Algemeen Kapittel? 

 

Op 6 juni begon de dag 

me de Eucharistie te 6.30 

u., voorgegaan door E.Fr. 

Michael van het groot 

seminarie Albertus de 

Grote te Ranchi. De 

Provinciale Dagen, zo 

zegde hij, zijn een 

gelegenheid tot vieren, 

waarin het samenzijn rond Jezus het 

centrum is. De homilie was gebaseerd op 

het evangelie van de dag. Afwezigheid 

van Jezus brengt leegte, maar als Hij 

aanwezig is is er overvloed. 

Contemplatieve spiritualiteit is bewust 

zijn van Gods aanwezigheid. Dit wordt 

weerspiegeld in onze woorden en daden. 

Het openingsgebed te 8.30 u. werd 

geleid door Zr. Pushpa Kujur, raadslid en 

had als thema “Ik ben de wijnstok, gij 

zijt de ranken.” Jo. 15:1-10. 

Daarna sprak Mw. Barbara Binha, een 

ervaren verpleegster en lerares in CIP 

Kanke, over hoe zorg te dragen voor 

onze fysische en mentale gezondheid.  
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Onze gezondheid heeft verschillende 

componenten bv. fysische, sociale, 

mentale, emotionele en geestelijke. De 

gezondheid wordt geschaad als een van 

deze componenten lijdt. Zij gaf 

verschillende voorbeelden. 

 

Het werd tijd om “dank u” te zeggen aan 

allen die bijgedragen hadden om deze 

provinciale bijeenkomst tot een succes 

te maken.   


