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Van het Algemeeen Bestuur 

 

De vier leden van het Algemeen Bestuur versterken de ploeggeest door 

gesprekken, via Skype en per telefoon. Door de moeilijkheden om een Belgisch 

verblijfsvisum te bekomen, zijn op dit ogenblik maar drie leden van het Bestuur in 

België. Zusters Bimla, Jane en Nirmala zijn reeds aangekomen en verwachten 

Zuster Bernadette Mwavita tegen einde maart. 

 

Ze steunen op de besluiten van het Algemeen Kapittel 2014 en zijn de zusters 

dankbaar voor hun artikels voor E-Nieuws en Reflect. Deze berichten geven aan al 

onze zusters nieuws over de Provincies en de Vice-Provincie en tonen de diversiteit 

in de Congregatie aan.  

 

Vergadering van de Uitgebreide Raad 

 

Het Bestuur kijkt uit naar de Uitgebreide Raad van 2015 die plaats heeft in het 

Generalaat van 14 tot 18 april. Zuster Ellen Doyle, osu, die vertrouwd is met onze 

Congregatie, zal de vergadering leiden.  

 

De jaarlijkse samenkomst van de Uitgebreide Raad geeft aan de leden waardevolle 

tijd om samen plannen te maken voor de toekomst. Dit leidt tot een beter begrip 

van elke Provincie en Vice-Provincie. Het Algemeen Kapittel 2014 geeft richting 

aan de onderlinge uitwisseling van 

ideeën en planning. 

 

Provincie Ranchi 

 

Op het ogenblik, vastgesteld in Gods 

plan en in de geschiedenis van de 

Ursulinen van de Provincie Ranchi, 

was 1 maart 2015 een “Rode Letter” 

dag toen de Provinciale Besturen, 

ontslagnemende en nieuwe, samen 
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kwamen om het leiderschap door te geven. Dit gebeurde in een heel eenvoudige en 

gebedsvolle atmosfeer waardoor de verschillende aspecten van het leven in de 

Provincie werden aangetoond. De bestuursleden bekeken de zorgen van de Provincie 

en probeerden mogelijkheden te zoeken om de zending van de Provincie effectief 

en vruchtbaar te maken, vooral om De contemplatieve spiritualiteit voor de zending 
vandaag te beleven, het thema van het Provinciaal Kapittel 2015. 

  

Workshop voor zelfontwikkeling in het Ursuline Inter College, Ranchi 

 

“Natuurlijke aanleg net zoals planten, moet gesnoeid te worden door studie”. Bacon. 

Zr. Dr. Mary Grace, directrice van het Ursuline Inter College, Ranchi, gelooft 

sterk in dit gezegde; zij organiseerde een tweedaagse “ zelfontwikkelings 

workshop” voor Ursulinen, leerkrachten en bestuur van de middelbare school, op 5 

en 7 maart 2015. Het hoofddoel was een gelegenheid te scheppen voor de 

deelnemers om zichzelf te beoordelen en een extra inspanning te wagen om beter 

te doen. Veertig leerkrachten wetenschappen, kunst en handel en zes 

bestuursleden namen actief deel aan deze workshop. 

 

Dr. Kumar Sanjay, een bekend schrijver en geleerde, werd gevraagd om de 

workshop te leiden. Vanuit zijn ondervinding gebruikte hij verschillende technieken 

en leerde heel wat aan de deelnemers. Hij gaf aanwijzingen omtrent technieken 

voor het schrijven van goede brieven, toonde een video van Malala en zette hen aan 

tot helder en verscheiden denken. Met een power point voorstelling toonde hij het 

belang aan van lichaamstaal en wat men moet doen om een perfecte leraar te zijn. 

 

Het programmapunt dat door iedereen gewaardeerd werd was de 

groepsbespreking. De leerkrachten en de bestuursleden werden in zeven groepen 

ingedeeld, die elk een ander onderwerp kregen. Zij werden verzocht hun onderwerp 

te bespreken waar iedereen bij was en de toehoorders mochten daarbij vragen 

stellen. Zr. Dr. Eva Justine Remold en Zr. Dr. Mary Grace namen actief deel aan de 

discussie en stelden de deelnemers hun uitdagende ideeën voor. 

                                                                                              Zr. Dr. Mary Grace 

 

Provincie Tezpur 

 

Een nieuwe taak voor de Ursulinen 

De aankondiging van de aankomst van de Zusters Ursulinen van Tildonk in het 

bisdom Raiganj bracht grote vreugde bij de bevolking. 
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Op uitnodiging van bisschop Alphonsus D’Souza van Raiganj startten de Zusters van 

de Provincie Tezpur op 28 december 2014 met een nieuwe opdracht in de parochie 

Sinaipur, in het bisdom Raiganj, West Bengalen. 

 

De zusters werden belast met de 

gezondheidszorg en de opvoeding, in 

samenwerking met de parochie. De drie 

pioniersters – Zrs. Kripa Tirkey 

(overste), Dibia Tirkey en Carmela 

Hansdak – beantwoordden met vreugde 

de uitnodiging tot dit werk en tot het 

verspreiden van de liefde van Christus 

voor de mensen van Sinaipur, wat een 

dorp in wording is. De mensen in deze 

streek komen uit Bangladesh en West 

Bengalen. Santhals zijn er in de 

meerderheid. Wij feliciteren deze 

zusters voor het genomen risico en hun 

moed. Wij steunen hen met onze 

gebeden. Wij wensen u het beste,             Srs. Kripa Tirkey, Dibya Tirkey, Carmela Hansdak 

zusters, en denken aan u. 

                                                                               

 

DE PROVINCIE VAN DE U.S. 

 

Een nieuwe taak… 

 

Zr. Margaret Golub’s liefde voor kinderen, boeken en pinguïns inspireerde haar in 

2008 tot het schrijven van DE EENZAME PINGUIN. Dit kinderboek vertelt de 

avonturen van een eenzame pinguïn die rondreist om iemand te vinden zoals hijzelf. 

Leerkrachten die de boeken voorlezen aan hun leerlingen kunnen dan praten over 

relaties tussen rassen en de ontmoeting met anderen die er  verschillend kunnen 

uitzien dan wij, maar die hun eigenheid en gelijkenis hebben”, legde Zr. Margaret 

uit. 

                                                                                           

In 2009 publiceerde Zuster Margaret PINGIUNS GAAN VOOR GOUD. Dit boek 

werd geschreven vóór de Olympische Winterspelen van 2010 in Vancouver, Canada, 

en heeft als les: “Doe je best. Wees jezelf. Dat is beter dan goud”. 
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PINGUINS VOOR HET GROEN, gepubliceerd in 2011, waarin de pinguïns ons leren 

over ecologie en opwarming van de aarde. Dit boek wordt verkocht, vooral in de 

maand april ter gelegenheid van 

de Dag van de Aarde op de 22ste 

van de maand. 
         
In 2012 werd PINGUIN OP 

KERSTMIS gepubliceerd, een 

mooi verhaal over de geboorte 

van Jezus. De pinguïns werken 

in een school aan een project 

om die geboorte te illustreren. 

Als hun project af is wordt het                      

meegenomen naar huis om als 

cadeautje in de kerstboom te 

worden gehangen. 
   Zuster Margaret werkt samen met Deni Nakonecni,   

            illustrator van de Eenzame Pinguïn         

       van de O.L.Vrouw van Victorie school. 
 

Het werk van Zuster Margaret gaat over lezen en opvoeding. Zij onderwees in 

O.L.Vrouw van Genade in Howard Beach, NY, en werkte verschillende jaren als 

bibliothecaris in verschillende scholen in New York. Zij werd geboren in 

Connecticut en verblijft in de parochie van O.L.Vrouw van Victorie, West Haven, 

Connecticut. Zuster Margaret Golub gaat het hele jaar door met de verkoop van 

haar boeken in scholen, op feestmarkten en parochiefeesten. Zij houdt van boeken 

en van verhalen vertellen die oud en jong inspireren. 

 


