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From Congregation Leadership: 

Het thema van het Algemeen Kapittel “ Beleven van Contemplatieve Spiritualiteit in 

de hedendaagse zending” leidt ons in onze taak als nieuw Algemeen Bestuur. Wij 

zien onze rol in het steunen van al onze leden om deze visie te realiseren. Nu wij 

onze taak beginnen in dienst van de Congregatie, voelen wij de aanwezigheid en de 

steun van ieder lid met behulp van de moderne technologie. We zijn in contact 

gebleven door SKYPE, telefoon en E-mail.  

Samen hebben wij aandachtig geluisterd naar elk van u in de tijd van onze 

persoonlijke  voorbereiding,  met het oog op onze reis naar België. Dagelijkse 

moeilijkheden en uitstel in het bekomen van een permanent visum hebben we samen 

beleefd. 

Zrs. Nirmala en Bimla zullen de drie kapittels in India bijwonen. De kapittels 

beginnen op 26 januari en eindigen op 9 februari. Zij worden gehouden in Ranchi, 

Gumla en Ambikapur. 

De Uitgebreide Raad zal plaats hebben in Brussel op het Generalaat van 14 tot 18 

april. Gedetailleerde voorbereidingen voor deze samenkomst werden klaar gemaakt 

met de hulp van Zr. Ellen Doyle, onze gespreksleidster. 

      

From Gumla Province   

Viering van de stichtingsdag in Angela 

Niwas Sitagarha (Hazaribagh) 

Het bisdom Hazaribagh heeft de mooie 

gewoonte al de religieuzen, priesters en 

sommige leiders van de Kerk, tenminste 
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een maal uit te nodigen voor een viering. 

Dit jaar kozen de Zusters van Angela Niwas de stichtingsdag, 13 januari, in plaats 

van 27 januari, het feest van St. Angela. Deze keuze was er waarschijnlijk de 

oorzaak van dat er meer gasten kwamen dan anders. 

Er waren ongeveer 50 gasten, die bijna al de Instituten in Sitargha en Hazaribagh 

vertegenwoordigden. Vijfentwintig derdejaars en twintig pas ingeklede 

postulanten, samen met zeven bestuursleden vierden de aankomst van vier 

Belgische pioniersters: Zrs. Anthony, Gonzaga, Ursula en Sabine op 13 januari 1903 

in Ranchi, Jharkhand, toen bekend als Chotanagpur. 

De groep derdejaars en postulanten verwelkomden de gasten aan de hoofdingang 

met de handwassing en een kumkum teken op hun voorhoofd. 

Tegen 7 u. p.m. werd onze eetzaal gevuld door de uitgenodigde priesters en 

religieuze mannen en vrouwen van de parochie Sitagarhag. Vóór de maaltijd 

begroette Zr. Rose Usha Kujur, overste van het huis, de gasten met een warm 

welkom. 

De postulanten voerden een religieuze dans uit. De derdejaars en de postulanten 

samen zongen als gebed een mooi welkomstlied. Hierna volgde een prachtige 

inspirerende voorstelling onder leiding van de novicemeesteres Zr. Edith Soreng. 

Deze voorstelling bestond uit twee delen. Het eerste deel, voor de maaltijd, 

bracht het publiek naar Tildonk (België), om te tonen wat er gebeurde op de 

vooravond van het vertrek van de vier dynamische en vurige dochters van België 

die vaarwel zegden aan hun geliefden. De tweede scène stelde de laatste zegening 

voor. Aangepaste liederen werden gezongen: “Maria, Ster van de zee en van de 

oceanen”, “Heilige geloften die ons verbinden met Jezus” en “Benedictus”. Het 

publiek werd tot tranen toe bewogen en iedereen was ontroerd door het laatste 

vaarwel. 

De kleding van de pioniersters maakte grote indruk op de kijkers. De sluiers en de 

habijten, gemaakt van blauwe gordijnstof, werden bewonderd. Het was grappig en 

prettig dat sommige van de derdejaars en postulanten, gekleed zoals de 

pioniersters, aangezien werden als vier zusters van een nieuwe congregatie die 

uitgenodigd waren. 
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Warme soep werd opgediend tussen de verschillende bedrijven. De gasten en de 

inwoners van Angela Niwas genoten van het heerlijke voedsel dat bereid was onder 

de leiding van Zr. Rosely. 

Het tweede bedrijf van de voorstelling had plaats na de maaltijd. Al de aanwezigen 

begaven zich naar de ingang van het huis.  Hier werd de aankomst van de vier 

pioniersters in Ranchi uitgebeeld in een push-push, getrokken en geduwd door 

mannen. 

De twee Loretto Zusters en dochters van St. Anna verwelkomden hen. Het was 

interessant te kijken en te luisteren naar de gesprekken tussen de mannen en de 

nieuwkomers. Hun taal en gebaren symboliseerden dat zij licht brachten om de 

duisternis van analfabetisme en onwetendheid te verdrijven, in het bijzonder bij 

het arme volk van Chotanagpur. 

Een vreugdevuur werd ontstoken en daar werd rond gedanst; dit was een 

herinnering aan de aankomst om 9 u. ’s avonds. De gasten waren blij en dankbaar 

meer te weten te komen over de Congregatie van de Ursulinen in India.  

De tevreden gasten verspreidden zich nadat zij een kalender kregen, om deze dag 

te gedenken. 

 

From Ranchi Province 

INTREDE VAN 24 POSTULANTEN, PROVINCIE RANCHI, 2015 

Onze 24 postulanten deden hun plechtige 

intrede op 17 januari in het noviciaat van de 

Ursulinen, Khunti. Zr. Eve Justina Roumould, 

Provinciale Overste en Zr. Suchita, Raadslid, 

ontvingen en zegenden hen. De plaatselijke 

Overste Zr. Shakuntala en al de andere 

zusters van het vormingshuis en de Zusters 

van het Ursulinen klooster zegenden de 

postulanten eveneens door hun aanwezigheid en hun gebeden. 

De plechtigheid begon met een kaarsprocessie en een betekenisvol lied. De 

postulanten waren gelukkig zich aan de Heer aan te bieden. Zij formuleerden 
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persoonlijke gebeden en gaven zich over aan de Heer. Zr. Eve en Zr. Suchita 

spraken hen toe en gaven als voorbeeld de verbondenheid van de takken met de 

wijnstok. Deze woorden maakten hen blij en moedigden hen aan Christus nog meer 

te beminnen en Hem van dichterbij te volgen. Het was hoopgevend deze jonge 

groep te zien, bereid de Heer te dienen. 

Na de plechtigheid werden de postulanten naar de refter gebracht waar zij 

gelukwensen ontvingen. Zij kregen bloemen in het haar en een welkomstlied werd 

gezongen door al de aanwezige zusters. Daarna waren er heerlijke snacks met 

thee. Moge de Heer arbeiders zenden, want de oogst is rijp. Hierna volgen de 

namen van de nieuwelingen. Bid a.u.b. voor hun goede vorming en volharding in hun 

roeping.  

 

 

 


