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 Lieve Zusters en Aangesloten Leden, 

 

Het is tijd om onze eenheid te 

versterken     

  

“ Roep de wereld op! Wees getuige van een 

andere levens- en handelwijze! Wil jij 

anders leven in deze wereld”? Dit is een 

uitdaging in de apostolische brief van Paus 

Franciscus Getuigen van vreugde. 
 

Dit nummer van Reflect is een antwoord op 

de aansporing van de Paus in het Jaar van 

het Godgewijd 

leven. Wij 

hebben ons 

leven gewijd aan 

de verspreiding 

van de liefde, in 

navolging van 

Jezus. Dit houdt 

openheid in om 

te veranderen 

met het oog op 

de toekomst. 

Wij moeten een 
contemplatieve 
spiritualiteit 
voor de zending 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nu ontwikkelen. Ons charisma leeft als wij 

werken in verschillende omstandigheden, als 

wij verschillen aanvaarden en in harmonie 

leven in onze gemeenschappen en zorg 

dragen voor elke persoon als we ouder 

worden. 

 

Persoonlijke overweging en dankbaarheid 

voor de beleving van onze toewijding helpen 

ons “ leven te vinden door leven te geven, 

hoop door hoop te wekken, liefde door 

liefde aan te bieden”.  (Getuigenis van 
vreugde) 
 

Paus Franciscus 

stelt drie doelen 

voor dit jaar. 

Het eerste is: 

met 
dankbaarheid 

terugkijken op 
het verleden. “ 

Onze 

geschiedenis 

vertellen is 

essentieel om 

onze identiteit 

te bewaren, om 

onze eenheid als 

familie en ons 
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gevoelen                      van samenhorigheid 

te versterken.” (Getuigenis van vreugde) 
 

Onze stichter, Joannes Lambertz deelde in 

Jezus’ medelijden wanneer hij de menigte 

zag die was als schapen zonder herder. Is 

er een zaligspreking die Joannes Lambertz 

meer trof? Welke boodschap geeft Jezus 

vandaag aan ons door deze bijzondere 

zaligspreking? 

 

Dit jaar roept ons ook op het heden te 
beleven met vurigheid. Als we goed 

luisteren leidt de dankbare herinnering aan 

het verleden ons tot wat de H. Geest 

vandaag aan de Kerk zegt en tot het 

sterker beleven van de essentiële aspecten 

van ons Godgewijd leven”. (Getuigenis van 
vreugde) 

Waar is de diepste bron van onze vreugde 

als Godgewijden in de 21ste eeuw? Welke 

zijn uw persoonlijke noden op dit moment 

van het leven? Wat kan u doen om deze 

noden op te lossen en wat doet u er al voor 

? Wie zijn de marginalen in uw omgeving die 

verlangen naar uw medeleven en liefde? 

Wat houdt u tegen om naar hen te gaan? 

 

De toekomst tegemoet zien met hoop is het 

derde doel van dit jaar. “ Het is juist 

temidden van de onzekerheden van deze 

tijd, die wij met zovele van onze 

tijdgenoten delen, dat wij geroepen zijn om 

de deugd van de hoop te beoefenen die de 

vrucht is van ons geloof in de Heer van de 

geschiedenis, Hij die verder  gaat ons te 

zeggen: “ Wees niet bevreesd… want Ik ben 

met u” (Jer. 1:8).  (Getuigenis van vreugde ) 

Zr. Bernadette, Zr. Jozefa, Zr. Jane, Zr. Paula 

Zrs. Bernardine en Anima in Guyana 
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De jongere leden van onze Congregatie zijn 

geroepen om leiding te nemen in het leven, 

de vorming, de dienstbaarheid en de 

zending van onze gemeenschappen en 

instituten. 

 

Ik vind het interessant dat de Paus jonge 

religieuzen aanmoedigt tot actieve dialoog 

met de vorige generatie. Door hun jong 

enthousiasme en energie inspireren zij de 

ouderen om hun eerste idealisme te 

hervinden en hun vitaliteit te vernieuwen. 

Een goede vraag om zo’n gesprek in te 

leiden zou kunnen zijn: Wanneer 

realiseerde u zich voor het eerst dat u 

persoonlijk werd geroepen 

als Ursuline? Hebt u nog 

altijd uw eerste vurigheid 

of is die wat verminderd? 

Wat waardeert u het meest 

in het communiteitsleven? 

 

Tot slot van deze 

overdenking over het Jaar 

van het Godgewijd leven zou 

het ons kunnen verrassen 

dat wij al wat het leven 

geeft herontdekken, al de 

vrijheid in onszelf die wacht 

op losgelaten te worden. Kan 

je met deze hervonden 

vrijheid veranderingen aanvaarden of 

weerstaan? Kies je om in grote 

dankbaarheid en stralende vreugde te 

leven? 

      

       Zr. Jane Quinlan osu 

 

 

 

 

Onze Stichters 
 

Zopas las ik het boek Reclaiming Francis 

 ( Franciscus terugbrengen ): Hoe de heilige 
en de paus de Kerk vernieuwen. Deel I gaat 

over de wereld van Franciscus en de onze. 

Deel II is het herbouwen van de Kerk. 

 

Door deze lectuur werd ik herhaaldelijk 

herinnerd aan St.-Angela en de 

inspanningen van Joannes Lambertz om de 

Kerk te vernieuwen door hun deugden en 

daden, hun contemplatieve geest, hun liefde 

voor de armen, hun geloof en hun liefde 

voor de Kerk.    

      

Hoe gepast dat dit boek juist verschijnt als 

wij beginnen/verdergaan met de studie en 

de vergelijking van de levens van St.-Angela 

en Joannes Lambertz, hoe zij in 

vreugdevolle eenvoud beantwoordden aan 

Gods’ roep om aandacht voor de noden van 

de Kerk. 

 

Doen wij dit nu? 
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Van links – Zrs. Maria De Pape (RIP), Lillian, Mary, 

Joan,  Joice, Margaret,  Juliette 
Zr. Gerarda 

Wij lezen in onze Constituties dat het leven 

van Angela diep geworteld was in God en 

dat deze eenheid met Hem haar een grote 

vrijheid gaf. Deze vrijheid bracht haar 

ertoe Hem te dienen in de Kerk en in de 

wereld van haar tijd. In haar leven en 

ondernemingen was St. Angela bovenal een 

vrouw van de Kerk die zich helemaal 

verenigde met de zending van Christus en 

zijn gebed “mogen allen één zijn”. Ook 

Joannes Lambertz was een man van 

eenvoudig en standvastig geloof. Zoals 

Angela, was hij vol liefde voor de Kerk. Hij 

had een sterk geestelijk aanvoelen van de 

nood van de mensen die hij diende. Wij 

lezen, dat gelijk aan Angela, zijn 

voortdurend gebed, zijn eenvoud en 

vertrouwen in God hem moed en volharding 

aven in al zijn pogingen om de zending van 

Jezus voort te zetten. 

 

Wij zijn ook geroepen om Jezus bekend en 

bemind te maken in de geest van St.-Angela 

en Joannes Lambertz, door antwoord te 

geven aan de noden van de Kerk, waar we 

ook zijn. Wij proberen dat te doen op 

edelmoedige en realistische wijze, met 

moed en durf. Dit vraagt 

ook van ons: vertrouwen, 

geloof en een 

vreugdevolle instelling, 

vriendelijkheid, zelfgave 

en voortdurend gebed. 

 

Al zijn de meesten van 

ons in hun 

“wijsheidsjaren”, toch 

blijven wij geroepen om 

deel te nemen aan de 

zending van de 

Congregatie met deze 

wijsheid en in de bijzondere taak van 

gebed… 

 

Bij ons streven naar een dieper gebedsleven 

kunnen wij rekenen op het inspirerende 

voorbeeld van St.-Angela en Joannes 

Lambertz. Zoals zij moeten wij bidden met 

eenvoud, nederige volharding en volkomen 

overgave. Dan krijgen wij ook de 

verzekering en het vertrouwen dat God bij 

ons is met zijn genade en zijn liefde. 

      

 Zr. Bridget Olwell, osu 

   

  

Uit Canada 

 

Vertrouwen en dankbaarheid 
 

Wij leven nu al het tiende 

jaar in de Residence Despins. Toen wij hier 

aankwamen vonden wij een conglomeraat 

van 6 religieuze congregaties, twee 

religieuze congregaties van priesters, 
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Zr. Jozefa De Keyser, osu 

gehuwde koppels, gescheiden mensen, 

vrijgezellen, ex-religieuzen. Ze leefden 

allemaal vanuit het katholiek geloof, ieder 

met zijn eigen respectief charisma en 

zending. Doorheen de jaren zijn wij 

gegroeid tot een harmonieuze religieuze 

gemeenschap vol geloof en dankbaarheid om 

wie we zijn, om wat wij gekregen hebben en 

voor de thuis waarin wij leven. Ons leven 

wordt verrijkt door eenieder die hier leeft. 

 

Het bestuur van de Residence Despins 

heeft een andere dimensie gegeven aan ons 

leven; sommige leden zijn gelovige 

christenen en sommige zijn Moslims. Deze 

mensen komen uit verschillende delen van 

de wereld met verschillende culturele en 

religieuze waarden. Ze zijn allemaal welkom 

hier en ieder van hen heeft bijgedragen tot 

de opbouw van deze gemeenschap in ons 

tehuis. Een feit is dat we samen ouder 

worden, maar oud zijn is een keuze: wij 

verkozen jong van hart te zijn en met Gods 

gaven en met de middelen die wij hebben, 

verder te bouwen aan een betere en 

zorgvolle wereld in navolging van onze 

Broeder Jezus.   

        Zr. Joan Adams, osu 

 

 

 

 

Van de Belgische Provincie 
 

Roeping en Zending 
De parochie en pelgrimsoord van 

Scherpenheuvel publiceert maandelijks 

een blad. Pastoor Luc Van Hilst schreef: 

“Deze week vernamen wij dat Zr. 

Jozefa 60 jaar bij Scherpenheuvel 

hoort. De zuster was missionaris in 

Congo met vrede en liefde. Nu zet zij haar 

zending voort met bezoeken aan zieken en 

ouderen in de parochie.” 

 

De heilige vreugde van Maria 

 

In dit ‘Jaar van het godgewijde leven’ voel 

ik mij verbonden met alle religieuzen 

wereldwijd. Samen mogen wij nadenken 

over onze roeping en zending en voor elkaar 

bidden. De schoonheid van ons religieuze 

leven is de vreugde en voor mij is Maria een 

bron van vreugde.  

Het is een genade om dicht bij de basiliek 

van Scherpenheuvel te mogen wonen. Ik 

weet mij bij Maria altijd welkom en vind bij 

haar troost en geborgenheid, maar ook de 

moed en de kracht om vriendelijk en 

liefdevol te zijn. Na haar wonderlijke 

ontmoeting met de engel Gabriël, haast 

Maria zich naar Elisabet. Ook die 

ontmoeting is wonderlijk en loopt over van 

vreugde.zo mag ook ik in Scherpenheuvel 

Maria ontmoeten. 

 

De Moeder Gods in ons genadeoord roept 
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mij ook op tot een heilig leven. Maria helpt 

mij om liefdevol naar de mensen te gaan, in 

het bijzonder naar de bejaarden. Zij zendt 

mij naar hen om hun eenzaamheid te 

doorbreken door bij hen te zijn zoals 

Maria: eenvoudig en luisterend. 

Ik ben altijd blij als ik boven de 

ingangspoort van de Basiliek mag lezen: ‘alle 

geslachten prijzen mij zalig.’ Als ik dan nog 

wat hoger kijk, zie ik de blinkende sterren 

op de koepel en helemaal bovenop het kruis 

dat naar de hemel wijst, onze eeuwige 

thuis. Na vele jaren als missionaris in Congo 

ben ik nu gelukkig en tevreden in hartje 

Scherpenheuvel, dicht bij Maria, dicht bij 

mijn medezusters en dicht bij de mensen 

die de Heer op mijn weg zet. 

Als dertienjarige mocht ik het gouden 

jubileum van het Uruslinenklooster in 

Scherpenheuvel meevieren. Ik hoor zuster 

Bergmans nog bidden bij de voorbereiding 

op de retraite die wij toen hielden: ‘wie kan 

ons beter tot die dagen voorbereiden dan 

gij, o goede Moeder!’ Maria is blijven 

roepen en nu ben ik voorgoed thuis bij haar. 

      

                Zr. Jozefa De Keyser, osu 

 

 

Jubileum betekent dankbaarheid 
 

Zuster Emmanuël Van Cauter, een Ursuline 

vierde onlangs haar negentigste verjaardag 

en zeventig jaar kloosterleven.  De 

“PublideLuxe magazine”” sprak met de 

Zuster die directrice was van het Puurse 

Sint-Angela Handelsinsti-tuut en die haar 

leven in dienst van het geloof, de kerk en 

de maatschappij stelt. 

 

Een uittreksel uit dit interview: Op haar 

twintigste zette ze de stap naar het 

kloosterleven bij de Zusters Ursulinen in 

Londerzeel. 

 

Zuster Emmanuël herinnerde zich:  “Ik was 

de 32ste zuster bij de Ursulinen in 

Londerzeel.  Het was een bewuste keuze en 

gemaakt met mijn volle verstand.  Als ik 

terug jong zou zijn en opnieuw moest 

kiezen, zou ik hetzelfde doen.  De Ursulinen 

stonden indertijd gekend voor hun degelijk 

onderwijs aan goed bemiddelde meisjes.  Ik 

voelde stilaan een grotere verbondenheid 

met de Ursulinen in mij groeien… Het kleine 

zaadje van de kloosterroeping was in goede 

aarde gevallen.” 

 

Geloofsbeleving: 

 

De vraag stelt zich hoe een zuster die aan 

het hoofd stond van een middelbare school 

van bijna vierhonderd leerlingen ook nog de 

tijd vond om actief en intensief haar geloof 

te belijden. 

 

Zuster Emmanuël antwoordde:  “In een 

klooster is er het persoonlijk en het 

gemeenschappelijk gebed.  De verdeling 

tussen beide vormen is een persoonlijke 

invulling maar tijdens mijn directeurschap 

heb ik vooral het gemeenschappelijk gebed 

beoefend.  Nu nog bid ik graag samen met 

Zuster Rita en Lutgart.” 
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Zrs. Lutgart, Emmanuël, Rita 

Zuster 

Emmanuël 

bleef na haar 

pensionering 

actief in de 

parochie van 

Puurs.  Ook nu 

nog blijft de 

Zusterswoning 

een huis van 

gebed en 

vertrouwen. 

 

Zuster 

Emmanuël zei:  

“Wij krijgen 

heel 

regelmatig mensen over de vloer die met 

ons een praatje willen maken.  Het zijn 

personen die nood hebben aan een 

luisterend oor en een vriendelijk word en 

wij helpen hen daar graag bij.  Onlangs 

kwam er een man langs die in een 

echtscheiding verwikkeld zat en die zich 

zorgen maakte over zijn kinderen. In de 

geest van onze stichteres Angela Merici 

hebben wij ons aangepast aan de noden van 

deze tijd en we hebben leren nadenken over 

de maatschappelijke problemen.” 

 

Jubileum betekent dankbaarheid: 

 

Negentig jaar en zeventig jaar 

kloosterleven zijn twee mijlpalen in het 

leven van Zuster Emmanuël. 

 

Zuster Emmanuël:  “Een mijlpaal geeft aan 

dat er een weg is afgelegd en dat er een 

nieuwe etappe voor mij/ons ligt.  Het is een 

tijd van dankbaarheid en vernieuwing, 

toegewijd aan de Heer.  Onze zending 

bestond en 

bestaat er 

nog steeds in 

om in de 

voetsporen 

van onze 

stichteres 

Angela 

Merici te 

stappen.  

Haar 

levensstijl 

was een leven 

geworteld in 

diep geloof, 

in een 

onwankelbaar 

vertrouwen en in het besef dat wij in alles 

gedragen worden, indachtig de woorden van 

de Heer: Ik zal er zijn voor u!” 

 

-  Uit “PublideLuxe magazine”, Puurs 

 

 

 

 

Opmerkelijke Canadese heiligen 
 

Verwijzend naar de oproep van Paus 

Franciscus “ naar het verleden te kijken 

met dankbaarheid” zegde Aartsbisschop 

Paul-André Durocher van Ottawa, Canada: 

“Hier in Canada mogen wij met trots 

opkijken naar opmerkelijke godgewijde 

heiligen  in Nieuw Frankrijk bv. - H. Maria 

van de Menswording, H. Margareta 

Bourgeoys, H. Margareta d’Youville die 

nieuwe gemeenschappen stichtten of 

oudere aanpasten om tegemoet te komen 

aan de noden van de  Canadezen en 
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immigranten uit Europa. “ Zo veel in ons 

land kreeg vorm door hen met een 

Godgewijd leven” zegde hij. “ Hun 

getuigenis, hun leven en dienstbaarheid 

kregen vorm door dat heilig leven”. 

 

Maria van de Menswording is een voorbeeld 

van de vijf uitnodigingen van Paus 

Franciscus aan de Godgewijden: “ getuigen 

zijn van de vreugde van het Evangelie”, “ 

profetisch zijn”, “ eenheid scheppen”, “naar 

afgelegen plaatsen gaan” en “ Gods wil 

zoeken”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed voor de Godgewijden 
 

Wij danken U, Vader in de hemel, dat u ons 

geroepen hebt om als godgewijde mannen 

en vrouwen in uw koninkrijk te dienen. 

 

Door onze armoede willen wij erkennen dat 

al wat we zijn en hebben van U komt, o 

Heer. 

Door ons celibaat openen wij onszelf geheel 

voor uw liefde om deze te delen met 

anderen. 

 

Door onze gehoorzaamheid staan wij klaar 

om waar ook aan uw wil te beantwoorden. 

 

Doorheen dit jaar waarin wij ons Godgewijd 

zijn vieren, verdiep onze kennis en onze 

liefde voor U en zend uw Heilige Geest om 

ons bij te staan om goed nieuws en heling 

aan uw volk te brengen. 

 

Wij vragen U dit door uw Zoon Jezus 

Christus, die leeft en heerst met U en de 

Heilige Geest, onze God, voor alle eeuwen. 

Amen. 

 

Saint Marie of the Incarnation 


