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Van het Algemeen Bestuur 

 
 Bezoek aan Canada en de Verenigde Staten 
  
Het was voor mij een grote vreugde 

de zes zusters in Winnipeg te 

ontmoeten. Zusters Joan, Joice, 

Mary en Lilian verblijven in de 

Residentie Despins, samen met 

verschillende religieuze 

congregaties, mannen en vrouwen; 

Zusters Gerarda en Juliette 

verblijven in het zorgcentrum 

Taché. 

 

 

 

Ik was diep getroffen door hun vreugde, 

dankbaarheid en overgave bij het terugkijken op 

het verleden, het hedendaags leven  en hun blik 

naar de toekomst. Ik ondervond dat de 

boodschap van Paus Franciscus voor het Jaar 

van het Godgewijd leven “met dankbaarheid 

kijken naar het verleden, het heden met 

vurigheid beleven en de toekomst met hoop 

tegemoet zien” weerspiegeld werd in het 

dagelijks leven van onze Zusters, zelfs nu zij 

voor het ouder worden staan. Er is eerbied, 

liefde en zorg voor elkaar. Ik ondervond ook dat 

het besluit van het Algemeen Kapittel 2014 “we 

zijn geroepen vol eerbied te leven, liefdevol, 

zorgend, vreugdevol en in een Christus-gerichte  

 

         Zr. Lillian, Zr. Joan, Zr. Mary en Zr. Joice 

 

Zr. Joan Adams and Zr. Gerarda De Roo 
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gemeenschap op elk ogenblik van het 

leven” zichtbaar was bij hen. 

 

Het viel mij op dat de geest van Ut 

Unum Sint leeft bij de bewoners van 

de Residentie Despins bij hun 

ontmoeting in de dagelijkse 

Eucharistie, de maaltijden en andere 

activiteiten. De aanwezigheid en de 

identiteit van de Ursulinen van 

Tildonk, nl. gastvrijheid, 

edelmoedigheid, liefde en zorg 

worden gewaardeerd door iedereen in  

de Despins Residentie. Dit is hun  

deelname in de zending van de congregatie. Zij voelen zich verbonden in gebed, 

bijdragen en contact met de rest van de congregatie. 
 

Ik mocht ook enige dagen doorbrengen bij de zusters in Jamaica (Provincialaat), 

Seafort en Blue Point na het eind van het Provinciaal Kapittel. Ik werd gesticht door hun 

vriendelijke gastvrijheid en het delen in hun verhalen over de succesvolle zending, die 

hun zin voor vreugde en dankbaarheid aan de kloostergemeenschap weergaven en hun 

trouw aan  de Congregatie van de Ursulinen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zr. Joan Adams en Zr. Juliette Robidoux 

 

Eerste rij: Zrs. Mary Grace Hodnett, Agnes   Seebach, 

Cecilia Moloughney, Carmel Ruth, Ursula 

Leibold 

Tweede rij: Zrs. Alice  Tranor  en Anne McHugh 

 

Zr. Cecilia Moloughney (100 jaar) en Zr. Carmel Ruth (99 

jaar) 
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Ik wil mijn ervaring verwoorden met een artikel uit Volheid van leven in Christus : “Onze 

oudere zusters zijn geroepen deel te nemen in de zending van de Congregatie door hun 

aanwezigheid en wijsheid en door hun bijzonder gebed en offerzin” ( Onze Zending, 25 ) 

                                                                          
Zr. Bimla Minj 

Het nieuwe bestuur van de VS-Provincie 

 

Wij feliciteren hen en danken voor hun blij en moedig antwoord op Gods roeping om in 

dienst van de Provincie te staan. Wij wensen hen Gods zegen en beloven de steun van 

ons gebed nu zij hun taak opnemen voor de komende vijf jaar. Mogen onze stichters St.-

Angela en Pastoor Joannes Lambertz hen iedere dag bijstaan in hun leidende taak. 

 
 

 

Provinciale Overste: Zuster Joanne  
Callahan 

Provinciale raadsleden: 

Eerste raadslid - Zuster Mary Ellen 

Theriault  

Tweede raadslid - Zuster Laurentine 

Morgan  

Derde raadslid - Zuster Edith Menegus. 

 

Vice-Provincie Congo 
 

De Vice-Provincie Congo staat voor 

belangrijke dagen op 16-19 augustus in Goma. Wij bidden voor een welgeslaagd kapittel 

en vragen de Heer al hun inspanningen te zegenen en vragen vooral Gods leiding en 

wijsheid. 

Zrs. Bimla Minj, Bernadette Mwavita en Nirmala Kujur van het algemeen bestuur zullen 

op het kapittel zijn. Hun aanwezigheid zal een bron zijn van vreugde en zegen voor allen. 

 

 

De provincie van de Verenigde Staten 
  

Een onderscheiding werd toegekend aan de 

Zusters Ursulinen voor hun lange jaren van 

toewijding aan de Parochie van O.L.Vrouw van 

Genade. Zij werd toegekend op de proclamatie 

van de 8ste jaars op 13 juni aan Robert 

Mastrandrea. Zr. Mary Lou Tressy, osu, bood 

de onderscheiding aan en vertelde aan de 

leerlingen over al de belevenissen van de 

Zrs. Edith, Laurentine, Joanne, Mary Theriault 
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zusters in de parochie. Alhoewel niet meer actief in de school is de zuster vrijwilligster 

bij de parochiale dienst voor Zorg en Hulp. 

 

Nieuw Terrein 

  

Een unieke organisatie die honderden thuislozen in Long Island 

helpt, viert 25 jaar van zorg en armoedebestrijding voor 

thuislozen en veteranen. Wat begon als het verschaffen van een 

woning door enkele Ursulinen aan vluchtelingen uit Centraal 

Amerika in de late jaren 80, helpt nu honderden in Long Island. 

 

 

Al vroeg realiseerden de zusters zich hoeveel thuislozen er in Long Island waren en om 

met succes deze toestand te verbeteren combineerden zij opvoeding en sociaal werk. 

Het programma kreeg de naam “New Ground – Nieuw terrein”. Drie Ursulinen, Zr. 

Máiréad Barrett, stichteres, samen met Zrs. Mary Schramm, Catherine Talia en twee 

zusters van een andere congregatie, openden een home waar mensen in nood hun 

toevlucht konden nemen. Vijf jaar later, in 1991, werd New Ground gesticht. Na al deze 

jaren hebben veel zusters er dienst gedaan. Zr. Geraldine Conklin en Zr. Joan of Arc 

Spelman onderwezen kinderen en volwassen personen in Engels en lezen. Zr. Valerie 

Heinonen en wijlen Zr. Eileen Gallagher waren lid van het bestuur. 

 

Door verschillende programma’s voorziet New Ground in betaalbare, laag-inkomen 

huisvesting zowel als in opvoedende, beroeps en mentale steun. New Ground beoordeelt 

elk individu en helpt hen onafhankelijk te worden. Deelnemers worden geholpen terug 

naar school te gaan/of beroeps training te volgen ten einde hun inkomen te verhogen. 

Ouders worden begeleid in financieel beheer en budgettering, ouderlijke zorg, voedings-

, medische- en mentale zorg. Om de cirkel te doorbreken voor de komende generatie, 

maakt New Ground van de opvoeding van de kinderen een prioriteit. New Ground heeft 

ook zorg voor de sociale noden van de kinderen door een “Special Memories Program”. 

Dit programma helpt de gezinnen vacantie te nemen en een positieve sfeer te scheppen 

in hun thuis en de kinderen de gelegenheid te geven op zomerkamp te gaan.  

 http://www.newground.org 

 

 De zusters Ursulinen van Tildonk en de aangesloten leden willen God gekend en bemind 

maken. Wij maken een verschil in de samenleving door te getuigen van ons leven dat diep 

geworteld is in God; een leven van eenvoud, harmonie, gemeenschap en gastvrijheid. 

 

Inheemse bevolking in heel de wereld 

  

Ieder jaar op 9 augustus wordt de Internationale Dag van de Inheemse Bevolking 

gevierd om de rechten van deze mensen te bevorderen en te beschermen. Deze 

http://www.newground.org/
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gebeurtenis is bedoeld om hun realisaties en bijdragen te verbeteren en hun 

bescherming te verhogen. Deze dag werd voor de eerste keer gevierd door de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties in december 1994. 

 

Het symbool van deze dag werd gemaakt door een jongen uit 

Bangladesh. Het stelt twee oren voor, gemaakt uit groene 

bladeren, die een wieg vormen voor de planeet aarde. In 

de wereldbol staan twee verschillende handen die een 

handdruk geven en daarboven is een landschap als 

achtergrond. De boven- en onderzijde van de afbeelding 

is blauw. 

 

 

 

 

Dankwoorden 

  

“Ik nodig alle christenen uit, waar ook ter wereld, tot een vernieuwde persoonlijke 

ontmoeting met Jezus Christus of tenminste tot openheid om Hem te ontmoeten.” Paus 

Franciscus ( de Vreugde van het Evangelie ). 

  

De oproep hiertoe was een uitnodiging van God, verwoord door onze gezagsdragers, voor 

een vernieuwde  persoonlijke ontmoeting met Jezus, waarin wij de barmhartigheid van 

God ondervinden. 

  

De lessen, besprekingen en workshops over St.-Angela’s leven verdiepten onze kennis 

omtrent ons charisma en de spiritualiteit van onze congregatie. Een pelgrimstocht naar 

Desenzano, Salo, Brescia en Venetië deden ons haar leven en zending begrijpen. Wij 

voelden haar tegenwoordigheid toen we haar voetspoor volgden. Deze tocht was een 

bijzonder moment in ons leven. We werden geïnspireerd tot liefde voor onze zending en 

aanpassing aan elke omstandigheid. 

 

Wij voelen ons bevoorrecht nu wij een dieper begrip hebben gekregen van ons religieus 

leven, zending, evangelische raden, gemeenschapsleven en het belang van voortdurende 

vorming en dit alles dankzij de vergelijkende studie van de Constituties van Tildonk en 

de Romeinse Unie. Het getuigenis van elke persoon over gemeenschapsleven overtuigde 

ons ervan dat de universele Ursulinen waarden overal levend zijn. 

 

De studie over “Roeping tot intimiteit”gaf ons een positieve en gezonde houding 

tegenover het menselijk leven en onze emoties. Wij bestudeerden verschillende 

onderwerpen: Leven in een internationale gemeenschap, het Evangelie van Sint Jan, Gods 

barmhartigheid, De vreugde van het Evangelie. De dagen van stilte, overweging en 
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integratie na ieder bestudeerd onderwerp, hielpen ons alles in ons op te nemen in een 

nieuwe richting. De 30-daagse retraite was een tijd van intimiteit en persoonlijke 

ontmoeting met Jezus. 

 

Behalve deze lessen was het leven in een internationale gemeenschap een tijd waarin we 

veel leerden. De anderen beluisteren en ontmoeten in het dagelijks leven, leerde ons 

eerbied en waardering en om te gaan met mensen met verschillende culturen en 

persoonlijkheden. Onze gemeenschap was een teken van Gods aanwezigheid. Alhoewel 

dit een uitdaging was ondervonden wij steun, aanvaarding, liefde, eerbied, waardering en 

samenhorigheid. Dit versterkte onze eenheid in verscheidenheid. 

 

Wij zijn blij dat wij deze ervaringen met u kunnen delen en zijn al de zusters dankbaar 

voor de steun van hun gebed. 

 

Onze bijzondere dank gaat naar Zuster Bimla Minj, onze Algemene Overste en haar 

assistenten voor al wat zij deden om het bijwonen van deze cursus mogelijk te maken. 

Wij zijn ook dank verschuldigd aan Zr. Joan en de zusters in Canada voor hun grote 

bijdrage. Wij danken ook de provinciale oversten en hun raadsleden die ons de kans 

gaven deze internationale samenkomst bij te wonen. Wij waarderen ook de 10 dagen 

doorgebracht met onze zusters van de Belgische provincie. Ons kort bezoek aan het 

Generalaat, Scherpenheuvel, Floordam, Melsbroek en Lier was een enige belevenis.  

Dank u zusters. Wij vergeten evenmin de vriendelijkheid en de hulp van de zusters van 

Patel Nagar. Delhi. Dank U. 

 

Wij danken God en al de zusters van de congregatie die ons met hun gebed vergezelden. 

Wij blijven u zeer dankbaar. 
                                                                   Zr. Victoria Baa, osu 

                                                                    Zr. Mridula Tirkey, osu 

 

Dank U 

  

 

 

Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de wedloop 

volbracht, ik heb het geloof bewaard. Nu is de kroon van 

gerechtigheid voor mij bereid, die de Heer, de 

rechtvaardige rechter mij op die dag zal geven en niet alleen 

aan mij maar aan allen die naar zijn verschijning uitzien.” 

( 2 Tim. 4:7-8 ) 

 

 

Lieve Zusters, Ik dank u voor de steun van uw gebed en uw sympathie bij het overlijden 

van mijn geliefde zuster Alice Minj (Lakra). Ik dank u ook in naam van mijn moeder, 
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zuster, broer, schoonbroer, nicht en al de familieleden,  voor uw medeleven in deze 

moeilijke dagen voor hen. In het bijzonder dank ik de Zusters Ursulinen en de Zusters 

van de Dochters van het Kruis van India die mij en de familie vertegenwoordigd hebben 

op de uitvaart. Mijn familie waardeert hun meevoelende aanwezigheid. 

 

Mijn zuster was 60 jaar. Zij leed sedert enkele jaren aan een hartziekte. Zij bracht 

haar dagen door in gebed en offerde haar lijden aan Jezus als steun aan mijn 

schoonbroer in het dagelijks werk. De woorden van St.-Paulus aan Timoteus zijn passend 

voor ons afscheid van de lieve Alice. Mag zij nu de volheid van leven genieten. 

 

Ik woonde  Conventie van de Ursulinen bij in Louisville Kentucky, VSA, toen ik haar 

overlijden vernam. 180 Ursulinen van verschillende congregaties, waaronder Tildonk, en 

aangesloten leden waren aanwezig. Ik ben hen dankbaar voor hun vriendelijke 

aanwezigheid, gebed en woorden van sympathie; die gaven mij veel moed om de realiteit 

te aanvaarden. 

 

Ik bid met al diegenen die lijden door het verlies van een geliefde en die om hen 

treuren.   
                                                                        Zuster Bimla Minj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


