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Van het Algemeeen Bestuur 

 

De Uitgebreide Raad bevordert groei en planning 

Ieder jaar tijdens de Uitgebreide Raad 

worden de leden geconfronteerd met de 

haast onmogelijke taak al de 

agendapunten te behandelen. Dit jaar 

vloeiden veel onderwerpen voort uit de 

besluiten van het Algemeen Kapittel 2014. 

Onder de ervaren leiding van Zr. Ellen 

Doyle slaagde de Raad erin al de 

belangrijke punten betreffende de 

Congregatie te behandelen ( 14 tot 18 

april ). Er was zelfs even tijd voor een 

bezoek aan Tildonk en het Wereldoorlog I museum, de kerk en het huis van Tildonk waar Zr. 

Bernadette gezorgd had voor een tentoonstelling met de persoonlijke aandenkens van priester 

Joannes Lambertz. 

Elke Provinciale Overste keerde terug naar haar Provincie in het bewustzijn van het werk  

voor de boeg: de zending van onze Congregatie aan te moedigen en te steunen in haar evolutie 

in de Kerk. 

Uitmuntende opvoeding 

Zr. Jayanti Kerketta, directrice van de Engelse Middelbare School van de Ursulinen in Khalari 

was één van de directrices die de onderscheiding kreeg van “Beste Opvoedster” en “ 

Certificaat van uitmuntende opvoeding” uitgereikt door het Internationaal Instituut voor 

Opvoeding en Bestuur te Delhi. 
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Gelukwensen om een nieuw initiatief ! 

De Provincie Ranchi heeft een nieuwe website gelanceerd. Deze website zal niet alleen nieuws 

meedelen dat de moeite waard is, maar zal ook overdenkingen geven omtrent charisma, 

spiritualiteit en missie van de Ursulinen van Tildonk in India. 

Door deze website kunnen de zusters hun opdrachten, bedenkingen, inzichten en spiritualiteit 

meedelen om elkaar te verrijken en te motiveren om een dieper contemplatief leven te leiden. 

Bezoek: www.urprovince.com 

Internationale familiedag 

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besloot dat 15 mei ieder jaar de 

Internationale Familiedag zal zijn; hiermede werd het belang van de familie als basiseenheid 

van de samenleving benadrukt. Deze dag toont het belang aan dat de internationale 

gemeenschap hecht aan de familie als basiseenheid van de samenleving en haar bezorgdheid 

omtrent haar plaats in de wereld. 

Dhr Ban Ki-moon zegde: “ Op deze internationale familiedag roep ik alle regeringen, 

burgerlijke genootschappen, families en individuele personen op initiatieven te ondersteunen 

die mensen samenbrengen over generaties heen, om te bouwen aan een gezondere wereld voor 

iedereen”. 

Godgewijd leven in Canada 

30 april is de feestdag van de heilige Maria van de Menswording ( Marie Guyart ). Dit feest 

wordt gevierd zowel in de Rooms katholieke kerk in Canada en de Verenigde Staten als in de 

Anglicaanse kerk van Canada. 

Provincie Ranchi 

Het jaar van het Godgewijd leven 

19 april 2015 was een veelbelovende dag 

voor de religieuzen van het bisdom Khunti. 

Het jaar van het Godgewijd leven werd 

ingezet met een eenvoudige en ontroerende 

plechtigheid in de St.-Michael kathedraal te 

Khunti, geleid door Z.E. Binay Kandulna, 

bisschop van Khunti. Bijna al de religieuze 
Sr. Shakuntala Kujur osu 

http://www.urprovince.com/
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congregaties waren vertegenwoordigd. Tijdens de H. Mis belichtte de bisschop de bijzondere 

kenmerken van het religieus leven.  Iedereen glimlachte toen hij eindigde met te zeggen dat 

zij die niet glimlachen geen goede religieuzen zijn. 

Vóór men uiteen ging had de keuze plaats van de CRI (Catholic Religious Institution) 

voorzitter van Khunti. Zr. Shakuntala Kujur , osu, werd gekozen. Gelukwensen Zr Shakuntala. 

                                                                             Zr. Roshni osu. 

Provincie Belgie 

 

Oud-leerlingen Bond van Tildonk 

Honderd jaar geleden, bij het begin van WO I, begonnen de oud-leerlingen van Tildonk samen 

te komen in Londen  om de zusters van Tildonk bij te staan. Vanaf 1915 kwamen de oud-

leerlingen samen in het Shering Cross Hotel. Dit jaar had hun 100ste samenkomst plaats. 

De Engelse afdeling van 

Tildonk werd opgeheven 

na het schooljaar 1976-77 

maar ieder jaar komen de 

oud-leerlingen naar “hun 

school”. Op 11 maart 

kwamen 90 oud-leerlingen 

en leerkrachten naar 

Tildonk waar zij welkom 

werden geheten door dhr 

Jan Gordts, Fiona 

Hopwood en mijzelf. 

Bij het bezoek aan de school zochten zij hun vroeger bed op en ook hun klaslokalen en het 

klooster. O.L.Vrouw met de kogelinslagen werd bewonderd en eerbiedig geëerd. Zij vonden de 

toestand van de Art Nouveau zaal bedroevend, maar er is een plan voor de restauratie. In de 

St.-Marie zaal vond ieder haar plaats. 

Na de lunch in “hun eetzaal” werd iedereen  door de burgemeester uitgenodigd in het 

gemeentehuis in Haacht voor een drankje. Daar was een korte toespraak van Zuster Ann over 

de huidige toestand van onze Congregatie. Zij bedankte de aanwezigen voor hun trouw aan de 
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school en aan de zusters. Daarna werden enkele beelden van de verschrikkelijke 

gebeurtenissen in de Tildonk tijdens WO I geprojecteerd. 

Terug in Tildonk werd een tentoonstelling voorbereid. Die bracht herinneringen aan hun 

schooldagen: het uniform met marinekraag, de sluier en de hoed, turnpakken, het “belleke” van 

Zr. Elizabeth, foto’s van toneelvoorstellingen, de in memoria van hun geliefde zusters en meer 

… 

Dan werd het tijd voor de Eurostar; allen waren erg tevreden over hun bezoek aan Tildonk. 

Enkelen zouden elkaar weerzien op weekend in Londen. 

Op 14 maart kwamen 180 oud-leerlingen samen in het Shering Cross Hotel, Londen, om hun 

“honderdste vergadering” te vieren. Zij kwamen van alle hoeken van de wereld: België, Canada, 

de Verenigde Staten, Duitsland, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Nederland, zelfs uit Australië. 

Misschien ben ik nog enige vergeten. 

Zij waren allen op school in Tildonk tussen 1950 en 1977 en wilden deze enige gelegenheid niet 

missen. Sommige komen ieder jaar, voor anderen was het de eerste keer dat zij terug gingen 

naar Engeland. Ze waren allemaal erg blij hun vroegere klasgenoten te ontmoeten en te 

vernemen hoe de schoolwas geëvolueerd. 

Wij bedankten al de aanwezigen, wensten hen een prettige avond in de hoop hen volgend jaar 

te ontmoeten voor de 101ste Vergadering van de TOGD ( Tildonk Old Girls Society ) in het 

Shering Cross Hotel. 

                 Zr. Bernadette Uytterhoeven 

 

Een grote bijeenkomst in Tildonk  

 

Jan Gordts, een geschiedkundige met veel interesse voor het 

Ursulinen-gebeuren, en Zuster Bernadette, hadden de 

organisatie van deze dag op zich genomen.  Hij verwees naar 

het ontstaan van de TOGS:  

 

“ In 1914 stond België in brand na de invasie van het Duitse 

leger.  De bewoners van de kloosterschool in Tildonk moesten 

geëvacueerd worden en de leerlingen, vooral de Engelsen, 

keerden terug naar huis.  Daar volgden ze in de kranten de 

vreselijke verhalen van de Duitse terreur in ‘het arme kleine 



Ursuline Sisters, Generalate, Musinstraat 1, 1210 Brussels 5 

 

België’.  Toen besloten ze hun oude school te helpen door het sturen van hulpgoederen en 

organiseerden ze een eerste samenkomst.  Ze noemden zich ‘The Tildonk Girls’.  Ze 

ontmoetten elkaar in het Charing Cross Hotel in Londen.  Een traditie was geboren.  Tot op 

vandaag komen ‘The Tildonk Girls’ jaarlijks samen in de maand maart, nog steeds in hetzelfde 

hotel.  Enkel tijdens de tweede wereldoorlog werd deze traditie onderbroken.   

 

De Internationale school te Tildonk eindigde in 1977. 38 jaar later is de TOGS nog 

springlevend. Zij hebben een website en een actief facebook met meer dan 300 leden. En 

ieder jaar zijn er, over heel de wereld verspreid, kleine samenkomsten van TOGS.  

Hoe verwonderlijk!” 

 

Daarna was het de beurt aan Zuster Ann om de Old Girls te verwelkomen.  Ze verwees naar de 

vele veranderingen in Tildonk sinds zij hun school verlaten hadden.  Ze sprak ook over het 

ontstaan van de school: 

 

“Tildonk had al veel veranderingen ondergaan vooraleer jullie hier waren als kind.  De school 

startte in 1818 in de kleine stal van de pastorie waar de geiten moesten plaats maken voor de 

kinderen.  Er is iets uit deze periode dat me erg getroffen heeft.  Pastoor Lambertz, 

parochiepriester en stichter, schreef een korte regel voor zijn school van enkel 4 lijntjes.  

Het was een primitieve, eenvoudige maar zeer menselijke regel.  Eén van de lijntjes luidde 

bijvoorbeeld: ‘ De kinderen zullen elke dag warme soep krijgen’.  Sommige kinderen kwamen 

immers van veraf gelegen boerderijen, moesten dus ver stappen en hadden honger.   

 

Toen u naar Tildonk kwam, waren de tijden veranderd en waren de regels veel langer en 

ingewikkelder, maar ik hoop oprecht dat u iets mocht ervaren van die warme menselijke 

benadering van het begin, van die zorg voor elkaar, en dat u deze op uw beurt kon doorgeven in 

uw omgeving, aan uw kinderen of andere geliefden.” 

Tot slot nodigde Zuster Ann hen uit om terug te komen in 2018 om samen met ons het 200-

jarig bestaan van onze congregatie te vieren. 

 

Zr. Ann Cuppens 

 


