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Van het Algemeen Bestuur 
 

Wij verwelkomen het jaar 2016 met blijdschap en danken al op voorhand voor al 

de genaden die wij zullen krijgen.. De maand januari brengt twee betekenisvolle 

momenten: het feest van St.-Angela en de aankomst in India van de vier 

pioniersters op 13 januari 1903. 

  

Het jaar 2016 is door de Paus geopend als een buitengewoon Jubileumjaar – een 

Heilig Jaar van Barmhartigheid. Het thema van dit jaar steunt op Jezus,  het 

Licht van de wereld: “Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.” ( Lc 6:36) 

  

Dit thema vindt weerklank in het Eerste 

Legaat van Angela Merici: “In de eerste 

plaats, lieve zusters in Jezus Christus, 

streef met Gods hulp naar een 

geesteshouding die u aanspoort tot zorg 

voor uw broeders en zusters uit liefde 

tot Hem en uit bezorgdheid om hun 

welzijn.” 

  

Angela Merici was een vrouw vervuld van 

Gods barmhartigheid. Zij sprak over haar 

eigen ondervinding. In haar Regel : 

Gebed, spreekt zij openlijk over haar 

eigen zondigheid. “Helaas! Hoe bedroefd 

ben ik als ik in de diepte van mijn hart zo 

beschaamd ben dat ik mijn ogen niet naar 

de hemel durf opslaan”. 

  

Angela wist dat het Gods genade was die haar redding bracht en naar de hemel 

leidde. Zij zegde: “Ik deed de hemel geweld aan, dag en nacht, stilstaand, 

lopend, werkend, denkend, om barmhartigheid te verkrijgen en tijd voor boete… 
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dat Hij mij zoveel beledigingen wou vergeven … mijn zonden vergeven … en die 

van heel de wereld. 

  

Het was eigenlijk haar zondigheid en nood aan vergeving die haar deed beweren 

dat zij Gods geliefde was. Het was haar trouw en integriteit die haar innerlijke 

vrijheid gaven. Angela bad God om barmhartigheid en vergiffenis voor heel de 

wereld. 

  

Welk een openbaring in Angela Merici! “ In de openbaring van onze zondigheid 

gaat God verder ons zijn liefde te tonen. Zo leren wij onszelf kennen als 

geliefde zondaars. Dat wij bemind worden ontkent niet dat wij zondaars zijn. 

Het is in feite in onze zondigheid dat God ons bemint”. ( “Also in Your Midst - 

Martha Buser, osu ) 

  

Barmhartigheid verandert alles. Barmhartigheid geeft alles. Dit betekent niet 

slechts geven wat wij bezitten, maar onszelf geven. Barmhartige liefde drukt 

zich uit in vergevensgezindheid en roept liefde op.  

  

Ik nodig jullie uit in het Jaar van Barmhartigheid de woorden van Angela Merici 

(Regel: Gebed) te overwegen. Wij beginnen met een geestelijke bekering die ons 

brengt naar een zending van liefde en medelijden. 

  

Paus Franciscus herinnert ons :”Laat ons niet vergeten dat God vergeeft en dat 

Hij altijd vergeeft”. 

                                                                                               Zr. Bimla Minj 
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Sr. Asha George,              Sr. Kamla Lakra,        Sr. Indulata Tigga 

 

  Srs. Ranjeeta, Sabila, Pratibha, Punita, Priyanka, Monica, Shanti 

Uit de Provincie Ambikapur 

  
De Heer doet grote dingen en heilig is zijn Naam 

 
21 november 2015 is 

een grote en 

genadevolle dag in 

de geschiedenis van 

de Provincie 

Ambikapur. Op het 

feest van de 

Opdracht van Maria 

werden de geloften 

utgesproken van 7 

tweedejaars 

novicen: Zrs. 

Pratibha Ekka, 

Ranjita Lakra,  

 

Sabila Gidh, Punita Toppo, Priyanka Minj, Shanti Ekka, Monica Xess 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en zeven Junior-zusters Asha George, Kamla Lakra, Indulata Tigga, Neelmani 

Ekka, Pramila Tirkey, Anupa Ekka en Anu Rajni Khalkho. Te 9.00 u. begon de 

Eucharistische viering in grote vreugde, met mooie liederen en dans, op de 

speelplaats van de Middelbare School van de Ursulinen.  
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De Eucharistie werd voorgegaan door Z.E. Bisschop Patras Minj, S.J., samen met 

Aartsbisschop Emeritus Pascal Topno S.J. en 35 priesters. Familieleden, 

vrienden en weldoeners waren aanwezig op deze grote gebeurtenis. Na de 

Eucharistie was er een kort ontspanningsprogramma en daarna een feestelijke 

maaltijd. De Provincie is dankbaar om de gave van al deze zusters en om de 

ouders die hun dochters met vreugde toewijden aan de dienst van God. Wij 

bidden dat al de geprofeste zusters hun leven lang trouw mogen blijven aan hun 

geloften. 

  

Uit de Belgische Provincie: 
 

De Belgische Provincie begon met de voorbereiding van haar Provinciaal kapittel 

dat plaats heeft op 16 en 17 juni 2016.Het grote thema luidt: "Vrees niet, Ik 

ben het"(Mc 6,27). Tevens wordt de boodschap van Paus Franciscus 

geïntegreerd in werkteksten over het jaar van het Godgewijde leven met als 

hoofdpunten: evangelisch, profetisch en hoopvol. 

 

Op 11 december kwamen 13 kapittelafgevaardigden samen in Melsbroek. Op de 

eerste voorbereidingsdag werd nagedacht, van gedachten gewisseld en 

gedeeld over "vrees niet, Ik ben het" alsook over de boodschap van Paus 

Franciscus "beleef het heden met passie." Samen formuleerden zij enkele 

relevante vragen om verder na te denken waartoe God de Belgische provincie 

uitnodigt, vandaag.  De gedelegeerden zullen in hun gemeenschappen luisteren 

naar de ervaringen en ideeën van de zusters in verband met de hoger 

aangehaalde thema's en hen zo betrekken bij de kapittelvoorbereiding. 

 

  Srs. Neelima Ekka,      Pramila Tirkey,      Anupa Ekka,     Anu Rajni 
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Srs. Kalyani, Vibha, Reshma, Anupa, Alma, 

Sarita, Fatima, Alexia, Reena, Neetu 

Alle kapittelleden waren enthousiast, vol energie en hoopvol naar de toekomst 

toe.  Zij komen opnieuw samen op 19 januari 2016 om wat besproken werd rond 

"evangelisch" samen te brengen en na te denken over "profetisch".  De zusters 

van de Belgische provincie nodigen de hele Congregatie uit om met hen verder op 

weg te gaan in gebed. 

 

Uit de Provincie Gumla 

  
Blijf in Mij zoals Ik in u blijf. ( Jo. 15:4 ) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 December is een gedenkwaardige dag voor al de zusters van de Provincie 

Gumla. Met grote vreugde en dankbaarheid legden 10 zusters hun eerste 

geloften af. En retraite van 8 dagen had hen voorbereid, onder leiding van Br. 

Louis Tete. Op 8 december wijdden deze zusters zich aan de Heer. De H. Mis 

had plaats om 6.00 u. in de St.-Patrick kathedraal van Gumla. De hoofdcelebrant 

was Bisschop Paul Lakra. Hij zegende de zusters en moedigde hen aan, met een 

mooie preek, heilig te zijn en trouw te blijven aan hun geloften. Veel zusters 

waren aanwezig en herdachten de verjaardag van hun professie. De provincie 

was gelukkig de zusters op te nemen in de Ursulinenfamilie en dankbaar voor hun 

roeping. Op 10 december vertrokken de zusters naar hun communiteiten om hun 

taken aan te vatten. 
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Uit de Provincie Ranchi  

 Dank aan u allen voor uw bijzondere gebeden en wensen voor ons allemaal. De 

eerste geloften van 20 zusters waren een genadevol gebeuren. Alles ging goed. 

De hulpbisschop van Ranchi Z.E. Telephore Bilung, SVD, ging voor in de 

eucharistie. Een 30-tal priesters concelebreerden met hem. Talrijke 

familieleden, zusters en andere religieuzen waren aanwezig. Onze zusters 

wijdden zich vol enthousiasme aan de Heer. Wij bidden voor hun volharding in 

het werk voor de Heer. Dank voor uw gebedsvolle begeleiding in hun religieus 

leven. 
                                                                                                  Zr. Suchita Xalxo 

 

Aziatische Beweging van 

Religieuze Vrouwen tegen 

mensenhandel 

( AMRAT ) 2015 

  

De zevende bijeenkomst van 

AMRAT had plaats in Navjeevan 

Renewal Centre, Raj Niwas 

Marg van 14 tot 16 november 

2015. Ongeveer 76 religieuzen 

van India en 4 van Rome, Sri 

Lanka en Hongkong (China) 

woonden de vergadering bij. 
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Drie Ursulinen, Zrs. Julia George, Anna en Leona namen deel. Op de 14de begon 

de sessie met een gebedsdans door de Secundaire school Sahodaya, Hauz Khas, 

New Delhi. 

  

Na dit begin was E.Br. Susai Sebastian VG de eerste spreker. Zr. Sahaya FMM, 

de voorzitster van AMRAT stelde elk lid van het diocees voor. E.Br. Susai wees 

nadrukkelijk op de waardigheid en de eerbied die toekomen aan de vertrapte 

vrouwen, kinderen en lijdenden. Hij zegde dat “de Verrezen Heer zichtbaar is in 

hen”, zij moedigen ons aan ons leven en comfort op te geven en niet bang te zijn 

van menselijke tussenkomst die ons werk tegenhoudt. 

  

Zr. Gabriel, directrice van Talitha Kum, het internationaal netwerk van 

Godgewijd leven tegen mensenhandel, belichtte haar oproep in de duisternis van 

de slavernij licht te brengen, hoop, waardigheid en respect voor de lijdende 

mensheid. Zr. Sahaya, voorzitster van AMRAT, stelde Zr. Jyoti voor, de 

stichteres van AMRAT. 

  

De heer Rishikant, een sociale werker van Shakti Vahini (NGO), uitgenodigd door 

Zr. Julia George, gaf een sterk getuigenis. Hij legde uit hoe gevaarlijk de taak is 

het herstel van huishoudelijk personeel aan te vatten tegen onwettige 

plaatsingsagentschappen. Zelden krijgen zij steun van politie of juridische 

administratie. 

 

Zr. Leona sprak over het zware werk van haar ploeg bij reddingsoperaties  van 

slachtoffers van mensenhandel. Zij vertelde hoe zij slachtoffers van 

verkrachting en mysterieuze dood konden helpen, tegen de bedreiging van de 

verkrachter die nu achter de tralies zit. 

  

Dr. Madhvi van “Kind en Vrouw” welvaartsdepartement, werd uitgenodigd door 

Zr. Julia George. Zij gaf uitleg over het plan van de regering voor de 

ontwikkeling van vrouwen en kinderen in de verschillende staten. Zij kreeg de 

verzekering van de medewerking van religieuzen. Zusters, belast met de taak 

van regionale coördinator stelden hun rapport voor met een Powerpoint. Het was 

een leerzaam, opvoedend en verrijkend moment.  Zr. Julia, Ursuline, coördinator 

in het Oosten (Jharkhand, Orissa, Chattisgahr en Bihar) stelde ook een 

Powerpoint voor. 

  

Op 16 november werden wij volgens regio ingedeeld om een actieplan te maken. 

Dit is als volgt: 

- Een groter netwerk maken met meer religieuze congregaties en deze 
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op de volgende AMRAT ontmoeting meebrengen. 

- Elke 25ste van de maand een oranje dag inlassen, als symbool van de 

sexuele uitbuiting van vrouwen en meisjes. In Jharkhand wordt dit een 

blauwe dag. 

- Erkenning van de gouvernementele plannen. 

- De vergadering eindigde in dankbare stemming. 

  

Op 17 november bracht Zr. Leona Zr. Gebriela, directrice van Talitha Kum, mee 

alsook de voorzitster van AMRAT en drie andere zusters, om hun samenwerking 

te tonen voor de vroeger verkochte kinderen van Home Merici. Onze kinderen 

verwelkomden hen met zang, dans en bloemen. Zij toonden de klederen die zij 

hadden gemaakt in de naaiklas. De bezoeksters waren aangemoedigd en zeer 

voldaan over de activiteiten van onze kinderen in het beschutte home. Na de 

uitgebreide lunch bezochten zij een ander beschut home in Nazafgarh. 

De volgende bijeenkomst zal doorgaan in Kerala. 

                                                                                              Zr. Leona, osu 

  

Uit de Provincie Tezpur 
  

Integrale training van jong vormingspersoneel. Wij, Zrs. Bridget en Kanti, namen 

hieraan deel in Najivan Vernieuwings Centrum, Delhi, van 13 september tot 25 

oktober 2015. Voor elk van ons was het een verrijkende belevenis. Dit was 

bedoeld voor al degenen die verantwoordelijk zijn voor aspiranten, kandidaten, 

postulanten en pre-novicen. Verschillende onderlegde personen brachten de 

ploeg tot groter zelfbewustzijn met de bedoeling basis technieken aan te leren 

om effect te hebben in hun taak. 

Het programma bevatte deze modulen: 

1. Omvang van de integrale vorming. 

2. Persoonlijke groei van vormingspersoneel en te vormen personen. 

3. Psycho-sexuele spirituele integratie. 

4. Onderscheiding van roepingen en raadgeving, enz. 

 

Deze sessie hielp ons tot integratie van ons geestelijk leven in de taak, door 

zelfbewustzijn en begeleiding van de kandidaten in hun groei. Wij hebben een 

diepe relatie ervaren met God en met anderen, door zuivering en dieper begrip 

van Gods liefde voor ons. 

Wij zijn ons Provinciaal Bestuur zeer dankbaar voor de gelegenheid die wij 

kregen tot persoonlijke groei, die ons zal helpen beter te werken aan onze 

heilige opdracht jonge leden van onze Provincie begeleiden.  
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Vergadering van het Voorbereidend Comité 

voor de viering van 200 jaar Tildonk 

 

Het Voorbereidend Comité kwam samen in Brussel op het Generalaat van 23 tot 

27 november 2015. Aan de vergadering namen deel: Zr. Nirmala Kujur, co-

ordinator, Zrs. Placida Kispotta (Ranchi), Lea Cools (België), Shila Ergat (Ranchi), 

Bernadette Kazegi (Congo) en de heer Jan Gordts (Tildonk). Zr. Laurentine 

Morgan (VS) kon niet aanwezig zijn, maar we hadden iedere dag een skype 

gesprek met haar. Zr. Bimla Minj, Algemene Overste, was gespreksleidster. Zr. 

Bernadette Mwavita vertaalde voor Zr. Bernadette Kazegi. 

 

 

 

 

De eerste dag verliep in gebed en nadenken over Joannes Lambertz. Om in zijn 

geest te treden begon de vergadering in Tildonk, de oorsprong van onze 

Congegratie, met een inspirerend openingsgebed. We werden uitgenodigd een 

van zijn gaven, die uitgestald waren, te nemen. 

 

Wij bezochten de parochiekerk van Tildonk en de stal waar de eerste Zusters 

Ursulinen de Congregatie begonnen. We bezochten ook het vroegere klooster, 

waar nu een museum over Wereldoorlog I is ingericht. We pelgrimeerden  naar 

Scherpenheuvel en Hoogstraten, belangrijke plaatsen in het leven van Joannes 

Lambertz. Dank aan de Belgische zusters, en vooral die van Tildonk, die de schat 

Zusters Bernadette Mwavita, Shila Ergat, Bimla Minj, Lea Cools, Nirmala Kujur, 

Bernadette Kazegi, Placida Kispotta 
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van Joannes Lambertz’ erfenis zo goed bewaard hebben. Wij hebben rijke 

bronnen in de vorm van boeken, brochures, kleine boekjes, handgeschreven 

documenten, brieven en preken van Joannes Lambertz, schilderijen, annalen en 

allerlei voorwerpen. Het bezoek aan Tildonk hielp ons bij het plannen van de 

viering van  2018. 

 

 

 

Wij hebben goed kunnen plannen dankzij de hulp van de gespreksleidster. Het 

resultaat van de planning zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 

Uitgebreide Raad in april 2016. 

 

Wij voelden de leiding van Gods Geest en de aanwezigheid van de stichter in 

onze meditaties, gesprekken, discussies en planning. Actieve en geëngageerde 

deelname hielp ons het doel van de viering te realiseren. Dit was een verrijkende 

belevenis. 

 

Wij zijn al de zusters dankbaar die ons gedurende deze dagen gesteund hebben 

met hun gebeden. 

 
                    Zr. Nirmala Kujur, osu   

 

 

 

 

Zuster Laurentine en Jan Gordts op Skype 


