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Van het Algemeeen Bestuur 

 

DE PAUS IN NEW-YORK 

 

Werken aan een gelukkige toekomst voor allen. 

 

Er gonst bedrijvigheid in New-York. Men bereidt zich voor op het bezoek van Paus 

Franciscus aan de V.N. waar hij de Algemene Vergadering zal toespreken op 25 september 

as.  

 

Vóór zijn bezoek aan de V.S. zal Paus Franciscus een encycliek publiceren over 

klimaatverandering en ecologie. Omwille van de VN vergadering in Parijs in december as. en 

in een jaar van onvergelijkelijk belang voor de klimaatverandering zal de Paus bijzondere 

aandacht vragen voor deze verandering en voor het milieu. 

 

Het is misschien verrassend te vernemen dat de Paus zijn stem zal voegen bij die van de 

V.N., die in de laatste 20 jaar de leiding heeft genomen wat betreft de 

klimaatverandering. Door de encycliek zal de zorg om ons milieu een prominente plaats 

krijgen in het agenda van de Kerk voor de nabije toekomst. De encycliek zal zich niet alleen 

richten tot de wetenschap achter de klimaatverandering maar zich ook bezig houden met 

de talrijke morele kwesties die ermee gepaard gaan.  

 

De beschouwing van de relatie tussen God en de Schepping is de kern van een christelijke 

ecotheologie of theologie van de schepping. Behoud van de aarde is een term die wordt 

gebruikt om de aard te beschrijven van onze verantwoordelijkheid voor de schepping, 

ontzag en dankbaarheid voor Gods wijsheid, creativiteit en zegen in de wereld van de 

natuur. 

 

Men verwacht dat de Paus deze thema’s in zijn encycliek zal behandelen. 

 

De aarde is een geschenk van God dat een goddelijke schoonheid en orde weerspiegelt. De 

mens moet optreden als beheerder en beschermer van deze orde. 

De armen en de uitgestotenen lijden het meest door verontreiniging en klimaatverandering. 
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Zusters van Floordam in gebed 

Hebzucht ligt aan de grondslag van de vernietiging van de natuur. 

Luchtverontreiniging als structurele zonde. 

 

De H. Franciscus, zoveel jaren terug, legde al de nadruk op het belang de aarde te 

beschermen en Pater Thomas Berry C.P., geschiedkundige en ecotheoloog, gaat verder op 

hetzelfde thema: “Niets is te vergelijken met de mensengemeenschap zonder de aarde, de 

grond, de lucht en het water en al de levensvormen. Zonder deze bestaan de mensen niet.” 

 

De Paus sprak reeds over sommige slechte krachten die de mens wegtrekken van zijn 

geboorteland. Met deze woorden:” Het klimaat verandert, het verlies van biodiversiteit en 

ontbossing tonen de verwoestende invloed van de grote rampen die wij meemaken”. 

 

Wij vragen ons af wat wij kunnen doen om de aarde te beschermen. Wij kunnen helpen, 

ondersteunen en deelnemen in de inspanningen van individuele organisaties en regeringen 

om onze leefwereld te beschermen. Om te beginnen, kunnen we een tuin aanleggen en met 

anderen samen schoonheid scheppen. Als de tuin dan in volle bloei is kunnen wij neerzitten 

en de encycliek van de Paus lezen. 

 

Berichten : 

 
Het Provinciaal Kapittel in België heeft geen plaats gehad op 10-12 juni wegens het 

plotselinge overlijden van Zr. Ann Cuppens. Het Kapittel is uitgesteld tot mei 2016. Ga 

a.u.b. verder met uw gebed voor de zusters van de Belgische Provincie die hun verlies 

betreuren maar verder gaan met moed en hoop, betrouwend op God. 

 

Zusters Bimla Minj en Bernadette Mwavita bezoeken de zusters van de Vice-Provincie 

Congo in juli-augustus 2015. Moge de 

Heer hen vergezellen op hun visitatiereis. 

 

Belgische Provincie 
 

Leven in Floordam 

In onze gemeenschap leven 14 zusters. 

Zij zijn van verschillende Belgische 

communiteiten gekomen en uit Congo, 

waar zij als missionarissen werkzaam 

waren. Zij zijn hier om goed verzorgd te 

worden. 
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Er is altijd iets te doen in Floordam. Alle dagen is er Eucharistieviering in de kapel, waar 

de zusters van Merici op bepaalde dagen ook heen komen. 

Af en toe komen zusters van andere communiteiten op 

bezoek, vooral bij bijzondere gelegenheden of 

verjaardagen. 

 

Luc, de kinesist, komt wekelijks voor turnoefeningen met 

al de zusters. Zij zitten dan in een cirkel en oefenen op 

het ritme van de muziek. De zusters zijn er heel 

enthousiast over. 

 

Om de twee weken komt de kapster om het haar van de 

zusters te verzorgen. 

 

De pedicure verzorgt de voeten. Zr Rosa Greunlinx kijkt 

altijd uit naar die dame, want zij geniet echt van de behandeling. 

 

Zusters van verschillende huizen komen elke maand naar Floordam en zorgen dan voor een 

speciaal snoepje. De zusters zijn blij met deze bezoeken en zijn dankbaar voor die 

liefdevolle bezorgdheid. 

Ieder jaar in april zijn de Koninklijke Serres te Laken open voor het publiek. Op 28 april 

brachten de Floordammers en patiënten in rolstoelen er een bezoek. Dankzij de directeur 

van Floordam mochten acht zusters mee.  

 

Het was een mooie dag. Zusters en vrienden hielpen ons met de wagentjes. Vrijwilligers 

hielpen ook door de wagentjes te duwen. Onze zusters genoten van de schoonheid van de 

lentebloemen. Er waren veel jonge vrijwilligers die speciale vesten droegen zodat zij 

gemakkelijk te vinden waren als er hulp nodig was.  

een fijn kapsel van Zr. Ignace   

en  Zr. Ursule 
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Zr. Nirmala met Zr. Ursule in rolstoel 

 

 

De zusters waren vol bewondering voor de 

prachtige bloemen, zelfs babbelden enkele  

( die gewoonlijk stilzwijgend zijn ) volop. We 

hoorden hen fluisteren: “Oh, wat prachtige 

kleuren! Kijk de mooie vormen van de 

bloemen”. 

 

 

 

 

 

Twee uren, doorgebracht in de serres, hielpen onze 

zusters hun vermoeidheid, angst en eenzaamheid te 

vergeten. Zij hadden graag langer gebleven maar, 

zoals zij zegden, mooie dingen blijven niet duren en 

het werd tijd om huiswaarts te keren. Wij hielpen 

hen in de bus en we waren op tijd terug voor het 

avondmaal. 

 

 

 

 

 

Wij zijn ervan bewust hoe belangrijk het is 

de bejaarde en zieke mensen liefdevolle 

bezorgdheid in kleine dingen te tonen. Dit 

brengt geluk in hun hulpeloosheid. Zonder 

de hulp van vrijwilligers zou deze uitstap 

niet mogelijk geweest zijn, dus hartelijk 

dank aan hen. 

               

  

 

Zr. Celestina met Zr. Jozefa en Zr. Bernadette met Zr. 

Maria De Kinder 

 

Zr. Jyoti met Zr. Leonarda, Zr. Lilima met Zr. 

Jozefa en Zr. Felicite 
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Zr. Sushila Minj en Zr. Kiran Kiro 

 

Provincie Gumla  
 

Juniors komen samen 

Grote vreugde om de dag van samenkomst voor juniors in U.C. Samtoli. Met de wens elkaar 

te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen kwamen 44 junior zusters van overal samen in 

Samtoli. Ze kwamen met grote verwachtingen om onze roeping te vernieuwen en erin 

bevestigd te worden in deze bijeenkomst. In het Jaar van het Godgewijd leven dachten we 

daarover na.  

De samenkomst werd geopend in de avond door Zr. Maria S. Kujur, Provinciale Overste, 

met het sterke en inspirerende citaat: “Geluk kan niet gekocht of verkocht worden, het 

komt van binnen in”. Dit gebeurt als wij positief staan tegenover personen, situaties en 

omgeving. Zij gaf ons ook zeven punten om gelukkig te zijn. We beginnen de dag met 

lichaamsoefeningen en meditatie. De eerste twee dagen legden onze leidsters onze rol uit 

in het Godgewijde leven door middel van een quiz en de film “De geschiedenis van een non”. 

In zes groepen werden vragen behandeld met betrekking tot de geloften. Door discussie, 

toneel en meditatie kunnen we het peil meten van ons geloftenleven. Om over het 

Godgewijd leven te spreken hadden wij twee efficiënte, ervaren en ijverige sprekers - Zr. 

Marina Ekka en Pater Bruno Toppo s.j. – Zr. Marina sprak over ons toegewijd leven met 

betrekking tot onze voorbeelden: Jezus, Moeder Maria, St.-Angela en priester Joannes 

Lambertz. We deden ook aan zelfontdekking. Wij ontdekten en aanvaardden met 

nederigheid onze goede en kwade kanten. Zij noemde ook de vier duivels die de vooruitgang 

van ons religieus leven verhinderen: vrees, haat, minderwaardigheidscomplex en 

schuldgevoelen. Pater Bruno sprak in het licht van de boodschappen van de Paus en uit 

eigen ondervinding over de betekenis van het Godgewijde leven; hij daagde ons ook uit 

krachtdadig en energiek in de huidige wereld te staan. De waarden van de wereld en de 

waarden van Jezus maken ons ervan bewust hoe wij in het religieus leven moeten staan en 

dat wij diep verankerd moeten zijn in het gebed om onze zending te beleven. 

Zr. Parmita Tirkey 

De Provincie Ranchi 
 

Driedubbel jubileum in Andamans :  

11 april was een dag van vreugde en 

dankbaarheid voor de Ursulinen: zij 

vierden 25 jaar aanwezigheid in 

Andamans en Nicobar, 25 jaar 

dienstbaarheid van Zr. Kiran Kiro en 22 

jaar religieus leven van Zr. Sushila Minj. 

Wij waren aanwezig met 23 Ursulinen 

van Ambikapur, Gumla en Ranchi alsook 

Wimberlyganj en Hutbay met twee 
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Zr. Marina speelt trom en de Zusters genieten volop 

Zr. Suchita richt zich tot de Zusters op de Provinciedag 

kandidaten om dit belangrijk jubileum te vieren. De plechtige jubelmis werd opgedragen 

door Bisschop Alex Dias SfX samen met 10 priesters. De kerk van St. Franciscus Xaverius 

te Wimberlygan was overvol. De gelovigen bleven heel de dag met ons meevieren. De 

bisschop sprak waarderend over de onvermoeibare inspanningen van de Ursulinen om de 

Kerk op te bouwen door geloofsvorming spijts talrijke moeilijkheden en problemen. Hij 

moedigde ons ook aan met de woorden van Paus Franciscus:” Wees dankbaar voor het 

verleden, verheug u in het heden en kijk met hoop naar de toekomst”. Er waren korte 

gelukwensen na de Mis; daarna genoot iedereen van een feestelijke maaltijd. We waren erg 

blij als wij de eenheid en de vreugde zagen van de mensen in Akara-dans waarbij de 

pastoor zelf de leiding nam. 

 

Voor Zr. Marina Ekka was het een 

grote vreugde en voldoening de 

groei van de missie te zien die zij 

als Provinciale stichtte. We hadden 

het ook prettig met de families van 

de zusters. Het was een aangename 

ervaring voor sommigen onder ons 

als de boot ons naar Hut Bay 

bracht, op een tocht van zes uur. 

Wij bezochten mensen en plaatsen 

die geleden hadden onder de 

Tsunami; grote omgevallen bomen 

herinneren aan de ramp van 26 december 2011. 

Wij zijn de gemeenschappen van Wimberlyganj en Hut Bay dankbaar voor het warme 

welkom en hun gastvrijheid. Moge de liefdevolle God ons leiden om de zending bij zijn volk 

van andere eilanden te vervullen. 

Zr. Dorothea Kullu osu 

 

 Provinciale dag 2015 

 

Op 6 en 7 juni had der Provinciale dag 

plaats in het klooster van het moederhuis. 

Thema van de dag: ”Contemplatieve 

spiritualiteit voor de zending van nu”. 

Ongeveer 210 zusters, novicen  

meegerekend, namen deel aan het 

programma. Op zaterdag 6 juni startte het 

programma te 9.30 u. met een betekenisvol 

en inspirerend  
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Zusters zijn op Sessie 

                         savands was er een cultureel programma 

    Eucharistieviering met de Novicen en de Zusters 

gebedsmoment, gebaseerd op het 

thema. Het gebed werd geleid door 

Zr. Helen Bara. Daarna werden de 

zusters hartelijk welkom geheten 

door Zr. Suchita Xalxo, Provinciale 

Overste, samen met haar 

raadsleden. 

 

In haar inleidende toespraak 

nodigde zij de zusters uit met de 

woorden van Paus Franciscus : wees 

blij en wek de wereld. Zij riep hen 

op wakker te zijn en prompt en durvend te beantwoorden aan de noden van de tijd. Met 

een power point voorstelling deelde zij het resultaat mee van de Uitgebreide Raad 2015. 

Dit was door iedereen fel gewaardeerd. Zij sprak ook over de planning voor de viering van 

de tweehonderdste verjaardag van de stichting van de Ursulinen van Tildonk in België. 

Raadsleden gaven ook met 

verschillende power points een 

kort verslag over het werk en de 

realisaties van hun commissies. Op 

korte tijd werd veel bereikt. Goed 

gedaan! Felicitaties! Er was 

groepsbespreking en verslaggeving 

over volgende onderwerpen: 

 

1. Hoe beleven we de besluiten 

van het Algemeen Kapittel 

2014? 

2. Hoe weerspiegelt Gods gelaat zich voor de anderen in ons leven en onze 

dienstbaarheid? 

3. Wat willen we doen in het 

komende jaar? 

Het cultureel avondprogramma op 6 

juni was enig. Al de diocesane groepen 

stelden creatief en kleurig hun 

onderwerpen voor. Het was 

fantastisch en allen lachten tranen. 

De laatste zitting op 7 juni maakte 

tijd voor een open discussie en 

evaluatie. De spontane en actieve 
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medewerking van de zusters was erg groot en aanmoedigend. In heel het programma voelde 

men de enorme ploeggeest van de zusters. Iedereen genoot van de open atmosfeer, liefde 

en eenheid. 

 

Gelukwensen en dank aan iedereen die van deze provinciale ontmoeting een blijde en 

gedenkwaardige beleving maakten. Allen vertrokken terug naar hun verscheidene 

opdrachten met hernieuwde vreugde en enthousiasme. 

 

Gedenk in uw gebeden al onze ernstig zieke Zusters alstublieft:  

 

Zr. Judith Tirkey (Gumla) 

Zr. Saroj Soreng ( Ranchi) 

Zr. Victoria Lakra (Ranchi) 

Zr. Sylvie Sendegeya( Congo) 

Zr. Hillaria Ekka (Ambikapur) 

 

 en Zij die lijden op welke wijze ook. 
  

         Liefdevolle Herinnering …………. 

 
Zuster Mary John O’Rourke, osu 

 

Zuster Mary overleed rustig in het St.-Ursula Center, Blue Point, op 

vrijdag 22 mei na een langdurige ziekte. Zij werd geboren in Ozone 

Park, NY in 1937 en trad in bij de Ursulinen in Blue Point, NY in 1954. 

Zij behaalde diploma’s in geschiedenis, opvoedkunde en theologie.  

 

Zr. Mary John was gedurende 22 jaar een buitengewone directrice van 

de School St.-Gregorius de Grote in Dambury, Connecticut, en een leidster in het bisdom 

Bridgeport. Zr. Mary raakte in de loop der jaren het leven van honderden kinderen, zowel 

als lerares als bestuurster. Zij liet een onvergetelijke indruk na op de ouders en de school, 

die het verlies betreut van haar directrice. 

 

Eerbetoon aan Zr. Mary werd gesproken en geschreven tijdens de wake in de St. 

Gregoriuskerk op 28 mei. De wake werd gevolgd door een uitvaartmis, bijgewoond door een 

massa zusters, vrienden, families en diocesane vertegenwoordigers. Daarna kwamen de 

mensen samen voor een receptie in een gymnastiekzaal naar haar genoemd. 

 

De volgende dag had de Mis en de begrafenis plaats in Blue Point. Zusters, geassocieerde 

leden, familie en vrienden baden voor haar terwijl zij in processie de zuster begeleidden 

naar haar laatste rustplaats. 
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Zr. Mary John zal herinnerd worden voor haar optimisme en haar positieve geest. In het 

jaarboek van de St.-Gregoirius School schreef zij: “Morgen wacht om dromen te dromen, 

om doelen te bereiken. Morgen is voor jou. Dat de dromen jullie leiden van droom tot 

werkelijkheid, van hoop naar vervulling. Denk eraan, de toekomst behoort aan hen die 

geloven in de schoonheid van hun dromen. De wereld rekent op jullie om nieuwe 

mogelijkheden te openen en nieuwe wegen te vinden. Geloof in je bestemming en bereik je 

eigen mogelijkheden”. 

 

 

Zr. Ann Cuppens osu  

 
Gods wegen zijn niet onze wegen: 

23 mei 2015, vooravond van Pinksteren, was een droeve dag 

voor de Belgische zusters en voor heel de Congregatie. Zr. 

Ann Cuppens, Provinciale, overleed in een auto-ongeluk. Het 

nieuws verspreidde zich als een vuur over België door radio, 

televisie en internet. Iedereen was bedroefd en vol 

sympathie voor de zusters en de familie. 

 

Op 29 mei had een mooie en inspirerende gebedswake plaats 

in de Basiliek van Scherpenheuvel. Veel mensen kwamen om 

voor haar te bidden. 

 

Op 30 mei had de uitvaart plaats in dezelfde basiliek. Tijdens de Mis brachten 

vertegenwoordigsters van België, India, Canada, VSA, Congo, Ursulinen van deRomeinse 

Unie van Engeland, de Ursulinen van Waver en de Ursulinen van Hasselt legden elk een roos 

op de kist. De Indiase en de Congolese zusters drukten hun dankbaarheid uit in Hindi en 

Swahili liederen. Dankbaar werd ook het Magnificat gezongen bij het graf. Al de zusters, 

familieleden, vrienden en parochianen brachten de laatste eer en namen afscheid van Zr. 

Ann met tranen en een zwaar hart. 

 

Zr. Ann was de jongste zuster van de Provincie. Zij was begaafd met liefde, vreugde, 

vriendelijkheid, liefdevolle zorg, medeleven, eenvoud en edelmoedigheid: en daarmee 

zorgde zij voor de zusters. Haar leven doet ons denken aan wat Jezus zegde: “Ik ben 

gekomen opdat zij leven zouden hebben en wel leven in overvloed”. Zr. Ann gaf dat 

overvloedig leven aan de Provincie, aan haar familie en aan de mensen, waar zij ook ooit 

werkte. Met grote liefde en dankbaarheid eren wij haar. Moge haar ziel rusten in vrede. 
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Zij liet een bijzondere erfenis na aan de Congregatie in wat zij geschreven heeft met 

wijsheid en diepe spiritualiteit over onze stichter Joannes Lambertz. Wij zullen haar met 

liefde gedenken als wij haar beschouwingen lezen en dieper ingaan in de spiritualiteit van 

onze Stichter. Moge haar geest ons begeleiden en inspireren om Gods zending te 

volbrengen en in het heden te leven. 

 

Wij bedanken van harte allen die ons aanmoedigden, ons steunden en ons gesterkt hebben 

door gebed, woorden van medeleven en sympathie. 

 

 

De zusters van de Belgische Provincie danken voor de gebeden en steun in hun groot 

verlies. We blijven bidden voor de zusters in België dat zij hun pijn en droefheid mogen te 

boven komen. 

 

Een bijzonder artikel over het leven van Zr. Ann komt volgende maand. 

 

 


