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Van het Algemeen Bestuur: 

 

Op het feest van de heilige Angela vieren wij met vreugde de dag 

waarop haar liefhebbende Bruidegom Jezus haar naar de glorie van 

de hemel leidde. Ze leefde haar leven lang uitsluitend voor de “liefde 

van God”. 

Laten we even stilstaan bij het leven van Angela Merici. Zij groeide 

geleidelijk aan in haar spiritualiteit. Het visioen in Brudazzo was haar 

fundamentele ervaring. In het boek van Zuster Martha Buser, Also in Your Midst, 

was dit visioen een “ervaring zoals een zaadje dat groeide en bloeide als een 

centrale gebeurtenis”.  

 

Ze bracht alles wat er gebeurde in haar leven en rondom haar over in contemplatie 

en de vrucht ervan in actie. Ze was actief aanwezig in de totale realiteit. Die 

aanwezigheid bracht haar tot de Reële Aanwezigheid. Ze zag contemplatie en actie 

als één beweging. Haar geschriften zijn de vrucht van haar diepe contemplatie die 

aan ons overgedragen werden als een schat. Ze zijn dynamisch en transformatief 

voor alle generaties. 

Angela Merici nodigt ons uit om onze fundamentele ervaring van God (Directieven 

van het Algemeen Kapittel 2014) te identificeren en onze spiritualiteit te 

verdiepen. 

 

Het is slechts door de ogen van contemplatie dat zij haar ware zelf als zijnde door 

God bemind kon realiseren en vinden. Daarom schrijft ze: "Hij die me bemint of 

beter gezegd Hij die ons allen bemint” - "Mijn beminde, of beter gezegd de 

Beminde van ons Allen" (Laatste Aansporing). Contemplatieve liefde was een 

bijzondere gave van God voor Angela - haar charisma. Wij, de dochters van Angela 

Merici, erven van haar de contemplatieve spiritualiteit, die voortkwam uit haar 

charisma. 

 

Op het feest van St. Angela Merici is dit voor ons de boodschap: “Beleven van 

contemplatieve spiritualiteit in de hedendaagse zending.” 
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“Ik zal altijd in uw midden zijn. Eerst omhels ik u en geef ik aan allen de kus van de 

vrede, terwijl ik God smeek u te zegenen.”  

H. Angela- Laatste raadgeving 

                                                                                              Zr. Bimla Minj osu 

        

 

Provinciale Kapittels in India 

 

De Indiase Provincies van Ambikapur, Gumla en Ranchi hebben binnenkort hun 

Provinciaal Kapittel en wel op de volgende data:  

 

Januari 26 - Januari 30, 2015 - Gumla Provincie  

Januari 30 - Februari 4, 2015 Ranchi Provincie 

Februari 6 - Februari 9, 2015 Ambikapur Provincie 

 

We bidden voor hen voor een geslaagd Kapittel en vragen God hen te zegenen in al 

hun projecten. Daar de drie Provincies alle drie een nieuw bestuursteam zullen 

verkiezen bidden we speciaal voor Gods wijsheid en leiding.  

Zr. Bimla Minj Zr. Jane Quinlan en Zr. Nirmala Kujur van het AB zullen deze 

Kapittels bijwonen. Moge hun aanwezigheid een bron van vreugde en zegeningen 

zijn voor hun allen. 

 

Dank aan het uittredend Algemeen Bestuur en Zr. Leela 

 

Het moment om afscheid te nemen van het uittredend Algemeen Bestuur is 

aangebroken. Elk van hen maakt zich klaar om Brussel te verlaten:   

Op 20 December 2014 gaan Zr. Gemma Rose Minj en Zr. Leela Muthu terug naar 

India, gevolgd door Zr. Margaret O’Brien die op 1 januari 2015 teruggaat naar de 

VS.   

We danken hen allen nogmaals voor hun aanwezigheid en hun dienstverlening aan de  

Congregatie en wensen hen Gods zegen op het vervolg van hun weg.  

 

De Verenigde naties kozen een thema voor 2015:  

Het Internationale Jaar van het Lichtt. 

                                 

De openingsceremonie van het Internationale Jaar van het Licht zal plaatsvinden in 

Parijs op 19 en 20 januari 2015. Het thema van het licht werd gekozen door de 

Verenigde Naties om de mensen duidelijker te laten inzien hoe optische 

technologieën duurzame ontwikkeling bevorderen en oplossingen bieden voor de 
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wereldwijde uitdagingen in energie, onderwijs, landbouw, communicatie en 

gezondheid.  

 

Gedurende het jaar zullen er activiteiten op nationaal, regionaal en internationaal 

niveau zijn. De activiteiten zullen zo worden gepland dat mensen van alle leeftijden 

en alle achtergronden meer waardering kunnen krijgen voor de centrale rol van het 

licht in wetenschap en cultuur. 

De nadruk op Licht, ontwikkeling en bevordering van duurzame ontwikkeling daagt 

ons allemaal uit om te zoeken naar oplossingen voor het gebrek aan licht in vele 

delen van de wereld. Het belang van licht als een principe-symbool in ons geloof 

werd benadrukt door paus Francis toen hij ter gelegenheid van het aansteken van 

de verlichting van de kerstboom op het plein van het Vaticaan zei: "De lichtjes die 

branden in de kerstboom op het Sint-Pietersplein, zoals kerstverlichting overal, 

herinneren er ons aan dat Jezus het licht van de wereld is. " Tijdens zijn pastoraal 

bezoek aan Assisi, werd Paus Franciscus gevraagd wat de Kerk weg moet doen. En 

hij antwoordde: "Elke actie die niet voor God, niet van God is; zich ontdoen van de 

angst om deuren te openen en naar buiten te gaan om zonder te wachten, iedereen 

te ontmoeten, vooral de armsten onder de armen, de behoeftigen, de verst 

verwijderden. Zeker niet om te verdwalen in de ondergang van de wereld, maar om 

met moed het licht te dragen, het licht van Christus, het licht van het Evangelie, 

zelfs in de duisternis, waar men niet kan zien, waar men zou kunnen struikelen. 

De gezant van het Vaticaan bij de Verenigde Naties liet sterk doorschemeren dat 

Paus Franciscus volgend jaar een bezoek zou brengen aan New York om er de 

wereldleiders toe te spreken op de Algemene Vergadering. De VN wordt volgend 

jaar 70, dit zou het ideale moment zijn voor een bezoek van de Paus vermits de 

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon hem uitgenodigd heeft.                                                                                                                                     

                                                                                            Zr. Jane Quinlan, osu 

 

From Tezpur Provincie 

1. Eerste Geloften.  

8 december 2014, was een grote 

dag vol vreugde voor de 

Provincie. Onze twee Novicen, 

Zr. Jubita Mardi en Zr. Shushila 

Runda, legden hun eerste 

geloften af tijdens een plechtige 

eucharistieviering in 

aanwezigheid van twee 

bisschoppen, 20 priesters, 

andere religieuzen, veel 
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Ursulinen en familieleden. Iedereen was vol vreugde en geluk en na de Agape 

ging iedereen tevreden naar huis. Wij danken en loven de Heer voor de gave 

van twee nieuwe leden in de Provincie en aan de Congregatie. 

 

2. Zilveren Jubileum 

Een geestelijk 

voorbereidingsprogramma 

werd gehouden van 28 

oktober tot de 28thof 

november 2014. De sessies 

werden met succes 

gehouden in het Ursulinen 

Provincialaat, Gotlong, 

Tezpur. De mis ter 

afsluiting werd 

geconcelebreerd door de 

bisschop van Tezpur, Eerw. Michael Akasius Toppo, DD en naburige priesters. Na 

de Eucharistie was er een gezamenlijke maaltijd.  

De 15 zilveren jubilarissen beaamden allen dat ze tijdens dit Spiritueel 

Voorbereidingsprogramma geleid werden op hun innerlijke reis en betuigden hun 

dankbaarheid aan de Heer voor Zijn onvoorwaardelijke liefde en genade. Tijd 

hebben om naar God te luisteren, bood hen de kans een geleidelijke zuivering en 

transformatie te ervaren. Het was een tijd van vernieuwing, van een diepere 

relatie met God en de bereidheid om zijn goedheid te verkondigen. De achtdaagse 

retraite in de Benedictijner abdij was een uniek moment van intimiteit met de 

Heer. De eeuwigdurende aanbidding en de rustige sfeer van de abdij waren de bron 

van het ervaren van Gods genadige zegeningen. De zusters waren erg blij om samen 

te komen en God te loven met de Psalm: "Heer, ik wil u met heel mijn hart loven, 

al uw wonderen wil ik verhalen.” - PS.9:1. 

 

 

Van de VS-Provincie: 

GEFELICITEERD! 

Zuster Edith Menegus, OSU  

We zijn erg blij u te kunnen 

aankondigen dat zuster Edith, de 

Directrice van de Pastoral Zorg 

in het St. Charles Hospital, Port 

Jefferson, Long Island, New 

York, geselecteerd werd als 

finaliste voor de 2014 Patrick J. 
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Scollard Leadership  Award uitgereikt door de Catholic Health Services van Long 

Island.  

Getalenteerd leiderschap is de hoeksteen van succesvolle organisaties en het 

personeel bij St. Charles is de collega's van zuster Edith erg dankbaar omdat zij 

ervoor gekozen hebben haar te erkennen voor haar bijdragen aan de Catholic 

Health Services van Long Island. Erkenning en ondersteuning van de inspanningen 

van leiders zoals Zuster Edith die zich op waarden baseren, zorgen ervoor dat het 

ziekenhuispersoneel op doeltreffende wijze zijn missie kan vervullen bij de mensen 

van de gemeenschappen die zij dienen. Wij feliciteren Zuster Edith voor deze eer 

en we wensen haar veel succes in haar verdere zending bij de Catholic Health 
Services en St. Charles Hospital. 
 

 

 OP VLEUGELS VAN HOOP  

“Maxed Out Drug Prevention” Event 
ST. URSULA CENTER, BLUE POINT, NY 

 

Zondagmiddag 14 december was een bijzondere dag in het St. Ursula Center, Blue 

Point. Om 16 uur verwelkomden leden van het "Maxed Out Drug Prevention 

Program" (Maximaal Bereik Drugspreventie Programma) , zo'n 100-tal mensen op 

een open bijeenkomst die georganiseerd wordt om geestelijke steun en toegenomen 

bewustwording te bieden. Alle deelnemers kwamen samen in de kloosterkapel voor 

een "Gebedsdienst van de Hoop."  

Het Wings of Hope evenement wordt georganiseerd door Dorothy Johnson om de 

mensen bewuster te maken van drugspreventie. Dorothy's zoon, Maxwell, stierf 

drie jaar geleden aan een overdosis drugs, en Dorothy heeft sindsdien de     Maxed 
Out Drug Prevention opgericht in een poging om deze epidemie te helpen 

bestrijden, een epidemie waaraan zoveel jonge mensen worden blootgesteld. Na de 

gebedsdiens genoten alle aanwezigen van kleine versnaperingen, waarna ze naar 

buiten gingen voor de tweede jaarlijkse Tree Lighting Ceremony (het aansteken van 

de lichtjes in de boom).  

De Zusters Ursulinen en geassocieerde leden zijn erg blij Dorothy te kunnen 

helpen bij haar inspanningen om aan verhoogde drugspreventie te doen en openen 

graag de deuren van het St. Ursula Center om dit jaarlijks evenement te 

ondersteunen. 

 

 

  

 


