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Van het Algemeeen Bestuur 

Beminde Heilige Vader Francicus,         

De religieuze vrouwen en mannen die bij de Verenigde Naties werken, heten U welkom in 

New York. Meer dan 70 congregaties van religieuzen werken hier als Niet-regerings 

Vertegenwoordigende Organisaties ( NGOs ) – dit is een deel van het burgerlijk netwerk 

dat systematische veranderingen tracht te bewerken bij de VN. Wij werken samen aan 

globale onderwerpen van algemeen belang zoals nucleaire ontwapening, mensenhandel, 

vrouwen, mensenrechten, basis opvoeding voor allen en klimaatverandering. 

Onze congregaties zijn aanwezig in meer dan 153 landen. Wij werken met honderden van 

andere geloofsovertuigingen gebaseerd op NGOs over heel de wereld – Griekse en 

Russische orthodoxen, Baha’i, Boeddhisten, Quakers, talrijke protestantse kerken en de 

Inheemse Wereld, om slechts enkele te noemen. In deze samenwerking tonen wij de 

gelovige eenheid waartoe het Evangelie ons roept. 

Dank U voor alles wat U doet om aandacht te vragen voor sociale, spirituele, milieu 

gebonden en economische noden in de wereld. Wij heten U nogmaals welkom in onze wereld 

en wij hopen dat U een rijk en productief bezoek mag brengen aan New York en de VSA. 

Zeer oprecht, 

De religieuze vrouwen en mannen bij de Verenigde Naties. 

( Wij, als Ursulinen NGO aangesloten bij de VN, nemen deel aan deze groep ) 

Aankondiging: 

België. Na het overlijden van Zuster Ann Cuppens werd Zuster Hildegard Verherstraeten 

aangewezen als verantwoordelijke voor de Provincie tot aan het Provinciaal Kapittel in mei 

2016. Het secretariaat van de Provinciale Overste werd overgebracht naar Borgerhout. 
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Het e-mail adres is provincialaat.borgerhout@telenet.be   

Het bureau van de secretaresse Liselotte Claes blijft in Scherpenheuvel met het e-mail 

adres secretariaat.scherpenheuvel@gmail.com    

De Provincie van de VSA 

Heilbrengend Water 

Sedert 2009 heeft Heilbrengend Water meer dan 2000 waterfilters geplaatst in 

verarmde streken over heel de wereld, bijzonder voor de moeders. 

In de nasleep van de verwoestende aardbeving in Nepal doet een katholieke zuster in 

Louisville, Kentucky, inspanningen om water te brengen in de getroffen gebieden. De Vice-

Provinciale van de Ursulinen Zuster Larreine Lauter, stichteres van Heilbrengend Water, 

kwam in actie nadat zij de sterkte va  van de aardbeving ( 7,8 ) had gezien die de 

bergachtige streek nabij de hoofdstad van Kathmandu in april 2015 had getroffen. “ In 

tijd van nood beginnen de mensen te denken dat je de professionelen nodig hebt. Wel, de 

moeder is een professioneel. Zij is een overlever. Zij zorgt ervoor dat haar kinderen en de 

kinderen rondom haar zuiver water drinken als het voorradig is, dus ons doel is: de 

moeders.” zegt Lauter. 

26 – 28 juni 2015: Provinciaal weekend. 

Op ons provinciaal weekend gaven verschillende zusters en aangesloten leden een bijdrage 

voor Heilbrengend Water. Acht waterfilters zullen aan de mensen van Nepal gezonden 

worden in naam van de Zusters Ursulinen van Tildonk. Met de nodige zorg is het systeem 

tenminste tien jaar bruikbaar en kan het een miljoen gallons ( 1 gallon = 4,54 liter ) 

filteren, 500 gallons per dag. 

Ave Maria Katholieke Academie 

AMCA verwelkomde Zr. Mary Lou (Jerome) Tressy, osu, op het laatste weekend bij 

O.L.Vrouw van Genade, om de eerste jaarlijkse “Ursulinen onderscheiding” toe te kennen 

aan Michael Antonino op de promotie plechtigheid van dit jaar. Deze onderscheiding werd 

ingesteld door AMCA’s team om het jaar van het Godgewijd leven te vieren en om de 

bijdrage van de Zusters Ursulinen van Tildonk in het licht te stellen, die gedurende 75 jaar 

hun bijdrage leverden in de parochie van O.L.V. van Genade door de leiding van de school te 

verzekeren. Zr. Mary Lou verhaalde de geschiedenis van de Ursulinen in O.L.V.G. De 

onderscheiding wordt toegekend aan de student die als christen en in de geest van de 

Ursulinen dienst bewijst in de gemeenschap. Felicitaties, Michael, bij het behalen van deze 

onderscheiding. 
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Het erfgoed van de Ursulinen 

Het internationaal karakter van de Ursulinen is een schat. Dit betekent dat wij persoonlijk 

mensen kennen in veel verschillende landen. Het is altijd verbazend voor mij dat de kleine 

Compagnie van St. Ursula, gesticht door St.-Angela in 1535, zich nu uitgebreid heeft tot 

34 vertakkingen, aanwezig in alle continenten behalve in Antarctica. Misschien komt daar 

ooit ook  wel iemand. 

Wist u dat er 10 verschillende groepen Ursulinen zijn in de VSA? 

Marie Madeleine Hachard was één van de groep onbevreesde Franse Ursulinen die de 

Atlantische Oceaan overstaken met de Gironde die in 1727 aankwam in New Orleans. De 

jongste van de 12 zusters was een novice van 20 jaar. Marie Madeleine schreef lange 

brieven aan haar vader, tijdens de reis en na haar aankomst in New Orleans. 

Dit schilderij stelt de aankomst van de zusters voor. Marie Madeleine beschreef de 

beproevingen die zij op het schip te verduren hadden, zowel als het leven in Louisiana in de 

vroege 18de eeuw. De plaatselijke patriarchale burgerlijke overheden wisten niet wat 

beginnen met een groep vrouwen die niet onderworpen waren aan het mannelijk gezag. 

De opvoeding van vrouwen, zwart en blank, slaaf en vrije was het doel van hun zending. Zij 

startten vlug een school voor meisjes, bestuurden een weeshuis, werkten in het militaire 

ziekenhuis en waren catechisten. 

Tot in de 21ste eeuw gaat de invloed van deze kleine groep van Franse Ursulinen in blijvende 

“French connections”. De New Orleans Academie van de Ursulinen zet de 287 jaar oude 

traditie voort door de opvoeding van jonge vrouwen die de noden van de tijd kunnen 

opvangen. 

Vandaag nog, hier en in Frankrijk, beleven Ursulinen dit erfgoed en putten moed uit het 

getuigenis van de New Orleans zusters. 

                                                      -    Zr. Jean in “Internationaliteit, Ursulinen erfgoed” 

Pastorale zorg bij het inheemse volk van Guyana 

De Internationale Dag van de Inheemse Volkeren in de wereld heeft ieder jaar plaats op 9 

augustus met het doel de rechten van de inheemse volkeren te bevorderen en te 

beschermen. Deze gebeurtenis erkent de realisaties en de bijdragen van die inheemse 

volkeren  om wereldvragen zoals de bescherming van het milieu tegemoet te komen. 

In Guyana zijn vier Zusters van de Provincie Ranchi samen met zeven Jezuïeten een 

waardevolle aanwezigheid bij de Amerindian gemeenschappen in Guyana. De missie van de 

Jezuïeten bestaat een eeuw en bereikt nu 60 dorpen. 
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Verspreid over de Parakaima bergen en de Rupununi savanne en langs de grens met Brazilië, 

verwelkomen de Wapishana, Macushi en Patamana dorpen de leden van de groep voor het 

vieren van de sacramenten en pastorale vorming. 

Deze bezoeken worden zeer gewaardeerd omdat ze enige stabiliteit geven in een vlug 

veranderende en onzekere wereld. In de laatste jaren hebben de kleine inheemse 

gemeenschappen geleden door een toenemende verbrokkeling. Veel van de jongeren 

verlaten de dorpen op zoek naar een inkomen, doorgaans in de goud- of diamantmijnen van 

Guyana of in de industriële landbouw ondernemingen langs de grens van Brazilië. 

De Provincie Ranchi 
 

Vrouwen tegen gewelddadig extremisme 

In de eerste plaats 

wil ik het VS 

Consulaat Kolkata 

oprecht danken voor 

mijn benoeming om 

India te 

vertegenwoordigen 

bij het programma 

van het Ministerie 

“Vrouwen voorkomen 

gewelddadig 

extremisme” van 6 

tot 21 juni 2015. Ik dank ook mijn Provinciale Overste Zr. Suchita voor de toelating om 

deel te nemen aan dit programma. Ik dank ook Zr. Julia voor haar steun en aanmoediging 

om deze uitnodiging te aanvaarden. 

Wij waren met 

25 vrouwen van 

over heel de 

wereld om te 

praten en 

gedachten uit te 

wisselen over 

vrouwen, 

gewelddadig 

extremisme en 

terrorisme. Het programma ging door op drie verschillende plaatsen: Washington DC, New 

York en San Francisco, Californië. In iedere plaats hadden wij ontmoetingen met  
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vertegenwoordigers van het ministerie, burgerlijke organisaties en NGOs, over 

radicalisatie, extremisme en terrorisme. Het was een enige ervaring in deze grote steden 

te komen. Ik leerde er veel over de Amerikaanse cultuur en bevolking. Van deze drie 

locaties sprak San Francisco mij het meest aan. Het programma gaf mij niet enkel de 

gelegenheid te praten over het werk dat wij doen, maar ook voor uitwisseling met 

deelnemers van over gans de wereld: hoe een rechtvaardige en vredevolle samenleving 

opbouwen die gewelddadig extremisme bant. Op het einde van het programma vormden wij 

een netwerk WaE ( Women and Extremism: vrouwen en extremisme ) om in te gaan tegen 

extremisme. Deze taak zullen wij uitvoeren in onze verschillende landen. Dit belangrijke 

programma toont aan dat het V.S.Ministerie steeds verder gaat zich te engageren in de 

burgerlijke samenleving en de plaatselijke gemeenschappen. 

                                 -    Zuster Rajita Kindo  

Intrede van nieuwe kandidaten in de Ranchi Provincie in  2015 

Lieve zusters, de Heer heeft ons dit jaar gezegend met 26 kandidaten die officieel 

werden verwelkomd op 30 juni 2015 te 15.00 u. Zr. Suchita Shalini Xalxo gaf ieder een 

bloem als uitnodiging bij hun intrede in het vormingshuis van Khunti om zichzelf aan de  

Heer aan te bieden. Daarna was er een zinvolle gebedsdienst. Postulanten gaven de 

boodschap van Jezus door aan de nieuwkomers “KOM EN ZIE” met een uitbeelding van het 

Evangelie. Neergeknield werden vreugde en dankbaarheid uitgedrukt door het offergebed. 

De vormingsverantwoordelijken en de postulanten waren blij de nieuwelingen te 

verwelkomen in hun gemeenschap. Zr. Suchita, Zr. Matilda Dungdung, Zr. Dorothea Kullu en 

enkele zusters van de communiteit, samen met de gemeenschap van het vormingshuis, 

waren getuigen van deze blijde gebeurtenis. Wij wensen aan allen Gods zegen en goede 

gezondheid om te volharden in hun roeping. Wij vergezellen hen met onze gebeden. 
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Provincie Tezpur 

Gods zegeningen zijn ontelbaar! Twee 

ervan zijn de overgang van elf 

kandidaten  naar het postulaat op 12 juni 

2015 te Kartrick, W.B. en 21 aspiranten 

die kandidaat werden op 7 juli 2015 in 

het Provincialaat van de Ursulinen te 

Tezpur, Assam.  

De Heer toonde zijn grote liefde voor 

onze Provincie en gaf ons 

vormingsverantwoordelijken uit 

verschillende staten: Assam, Orissa, 

Chattisgarh, Jharkhand en Bengal. Met harten vol lof en dank voor hen die helpsters zullen 

zijn in de vorming, Gods plan met de nieuwelingen te realiseren. Wij vragen Gods zegen 

voor allen. Mogen Jezus en onze Stichters hen verder inspireren, leiden en doen volharden 

in het leven. 

Jubilaressen 2015 

70 jaar Religieus leven  

1. Sr. Ignace Vermeersch       

2. Sr. Myriam Daemen              

3. Sr. Ursule De Cat                 

4. Sr. Mechtilde Schijvens       

5. Sr. Leonarda Joris               

 

60 jaar Religieus leven 

Belgium Province  

6. Sr.  Ann Lemmens         

7. Sr. Annette Vinckx       

 

50 jaar Religieus leven 

Ranchi Province:-   

1. Sr. Carmelita Bage 

2. Sr. Nirmala Minj 

3. Sr. Rosalia Lakra 

 

Gumla Province:- 

1. Sr. Lorenza Dungdung 

2. Sr. Shalini Tigga 

3. Sr. Vianney Thadathil 

          4.    Sr. Marina Ekka 

 

Tezpur Province: 

1. Sr. Alberta Horo 

 

25 jaar Religieus leven 

 

Ranchi Province: 

1. Sr. Josephine Bhengra 

2. Sr. Angela Dolorosa Lakra 

3. Sr.  Anna Kujur 

4. Sr. Jacinta Kerketta 

5. Sr. Amrita Ekka 

6. Sr. Dorothea Kullu 
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Gumla Province: 

1. Sr. Stella N. Lakra 

 

Ambikapur Province 

1. Sr. Josepha Ekka 

2. Sr. Susanna Bara 

 

Tezpur Province: 

1. Sr. Nirmala Kerketta 

 


