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Van het Algemeeen Bestuur 

 

Het keuzekapittel van de Belgische provincie zal plaats hebben te Drongen van 10 tot 12 juni. 

Zusters Bimla en Nirmala zullen het bijwonen. Tijdens dit kapittel zal het thema van het 

Algemeen Kapittel belicht worden evenals de richtinggevende woorden van de Paus voor het 

jaar van het Godgewijd leven: profetisch, evangelisch en hoopvol. 

 

Zusters Nirmala en Bimla zullen de zusters van de Belgische provincie bezoeken in de loop van 

de maand mei. Zuster Jane zal bij de 6 zusters in Winnipeg zijn van 7 tot 10 juli. 

 

Belgische Provincie 

 

Puurs: Voettocht tegen honger. 

 

De Zusters Ursulinen van Puurs laten een erfenis in de school - " Sjabi " ( Sint -Jan - 

Berchmansinstituut ). 

 

Elk jaar tijdens de 

vastentijd, organiseert 

Sjabi een 

vastenvoettocht om 

verschillende projecten 

wereldwijd te 

ondersteunen voor het 

onderwijs van de 

schoolkinderen , 

initiatieven rond schoon 

en gezond water of 

andere medische  
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projecten voor de volksgezondheid.  Dit jaar hebben meer dan 1500 leerlingen en begeleiders 

deelgenomen aan de traditionele vastenvoettocht en 15 kilometer afgelegd.  Het was de 

veertigste keer dat Sjabi dit organiseerde  en bracht  het hoogste bedrag op sinds het begon. 

Deze acties die gesteund worden, zijn echt wereldwijd te vinden: India, de Filippijnen, 

Nicaragua, Peru, Kenia, Rwanda,  Congo, Benin, Egypte, Haïti, Senegal en Togo. 

De coördinatrice van de vastenvoettocht vertelde: “Een kleine moeite voor ons, betekent echt 

een wereld van verschil! Onze leerlingen zijn dus van deur tot deur gegaan en hebben vrienden, 

buren en familie aangesproken om onze vijftien projeten te steunen”. Ze hebben allerhande 

acties georganiseerd zoals het verkopen van fruit, wafeltjes, gadgets en het houden van een 

sobere maaltijd.” 

 

Het Sint-Jan Berchmansinstituut is de fusie van het St.-Angela Instituut en het Sint-Jan 

Berchmanscollege gerealiseerd in 1975 en bij deze besloot men tot het gemengd onderwijs. In 

1995 kwam de fusie tot stand en werd het SJABI, terwijl de Zusters Ursulinen nog actief 

waren in de school. 

 

De Zusters en de school hebben de missie in India geholpen langs Zr. Elizabeth Lemmens, 

Belgische missionaris in India. Al zijn de zusters nu niet meer in de school, de missionaire 

geest houdt er stand met steun aan de Ursulinen in India en in andere landen. Een deel van de 

voettocht gaat ieder jaar naar India. 

 

Dank aan de Zusters Ursulinen die de missionaire geest hebben gezaaid in het hart van Sjabi. 

      

  ( Bron: Gazet van Antwerpen, Patrick Poppe, 6 april 2015, aangepaste tekst) 

                    

Provincie Tezpur 

 

Na de aardbeving in Nepal maken onze zusters het goed, niettegenstaande naschokken, 

alhoewel de beving ver weg was. India heeft veel gedaan om het buurland Nepal te helpen. De 

medische ploegen van het leger zowel als de Indiase gewapende macht hebben logistieke steun 

gegeven. 

 

U.S. Provincie 

 

Om het jaar van het Godgewijde leven te vieren, hielden de Ave Maria Academie en de 

parochie van O.L. Vrouw van Genade een roepingendag. Het centrale punt was een “Post it 

Prayer” kruis dat gebeden bevatte van studenten en honderden parochianen. Het instellen van  
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een “Ursulinen Prijs” werd aangekondigd ter ere van de Zusters Ursulinen van Tildonk die 

gedurende 75 jaar in de O.L.Vrouw van Genade school werkzaam waren. De prijs bestaat uit  

een geldsom die zal toegekend worden aan een afstuderende leerling die het charisma van 

dienstbaarheid van de Ursulinen belichaamt. 

 

U.N. Nieuws 

 

Op 24 oktober herdenken de Uerenigde Naties hun oprichting 70 jaar geleden, na een van de 

donkerste hoofdstukken van de wereldgeschiedenis. Ontwikkeling, vrede en mensenrechten 

zijn de drie pijlers van de UN. Deze drievoudige benadering gebeurt in het rapport “ De weg 

naar waardigheid” die in 2030 een eind moet maken aan armoede, het leven verbeteren en de 

planeet beschermen. 

 

Dit rapport beoogt het doel van de U.N. Millenium ontwikkeling (MDGs) te herzien, en vooruit 

te kijken naar de post-2015 agenda. 

 

Het volgend jaar zal men gaan uitzien naar de opvolging van Ban Ki Moon, secretaris-generaal: 

zijn ambtstermijn eindigt in 2016. Deze zoektocht zal op een open en heldere wijze gebeuren. 

30 juli is de Werelddag tegen Mensenhandel. Zulk een dag is nodig om “het bewustzijn te 

scheppen omtrent de situatie van de slachtoffers en het bevorderen van de bescherming van 

hun rechten”. Elk land van de wereld heeft te maken met mensenhandel, hetzij als land van 

oorsprong, doorvoer of bestemming van de slachtoffers. 

 

Wij moedigen gebed en acties aan om op deze dag de mensenhandelaars aan de kaak te stellen, 

kwetsbare kinderen, vrouwen en mannen te beveiligen – mensen die in slavernij werden 

gedwongen en dikwijls blootgesteld aan misbruik. Doe wat je kunt…  

 

 

De Provincie Ranchi 

 

Vorige maand gingen onze novicen naar verschillende dorpen voor hun apostolische training. De 

mensen waren zeer tevreden en waardeerden het werk van de zusters. Zusters Smita, Ritu, 

Carmela, Sushila en Magdali bezochten de parochie van Kanke. Zij verbleven twee aan twee in 

verschillende huizen en bezochten heel het dorp. Zusters Sunita, Urmila, Angela en Shama 

gingen naar Konka Sirom Toli in de parochie van Ranchi. Zij konden samen in één huis 

verblijven, bezochten omtrent 50 families en begonnen met de zeven stappen methode ter 

kennismaking van het Evangelie in een unit. De mensen waren erg onder de indruk maar de 

novicen waren nog meer gesticht toen de likeurwinkel van het dorp werd gesloten, nadat al de  
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overgebleven flessen 

werden uitgegoten in 

de goot en de mensen 

beloofden niet meer 

te drinken. Zij waren 

diep getroffen toen 

een advocaat naar hun 

raad luisterde en 

begon naar de kerk te 

gaan, zijn plaats in het 

hof innam en normaal 

werkte. Hij was 

teleurgesteld in het 

leven omdat zijn vrouw 

hem had verlaten. Een 

andere jongen was heel droef en sprak noch luisterde nog naar iemand; hij werd aangemoedigd 

door de mensen en begon zich normaal te gedragen. Deze belevenissen verdiepten het geloof 

van de zusters en vergrootten hun vreugde om voor de Heer alleen te leven. 

 

Noviciaat van de Ursulinen, Ranchi.  

 


