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Van het Algemeen Bestuur 
 

In een geest van vriendschap en dankbaarheid reden drie zusters van Brussel naar 

Frankrijk op 8 juni, om de zusters Ursulinen van Saint-Saulve, nabij Valenciennes, te 

bezoeken. Er bestaat een link tussen onze twee groepen Ursulinen sedert Zuster Marie 

Seynaeve ( Ursuline van de Romeinse Unie ) haar talenten ter beschikking stelt voor het 

vertalen van E-nieuws en andere teksten van het Engels naar het Frans. 

 

Zusters Bernadette, Jane en Jyoti werden hartelijk verwelkomd door Zuster Marie en 

Zuster Annie Dru die hen rondleidden in hun domein. We voelden ons thuis, wandelend 

langs de appelgaard, de visvijver, de rozen en een grote boerenkar, een herinnering aan 

de dagen waarin het landbouwbedrijf een deel was van de dagelijkse routine in het 

klooster. Het beeld van Notre Dame de la Garde, aan het eind van de tuin, wees 

iedereen op de bescherming van Maria.  

 

Zusters Marie en 

Annie bespraken het 

historische belang van 

de regio en de 

geschiedenis van de elf 

Ursulinen die in 1794 

stierven door de 

guillotine, voor hun 

geloof en voor het 

onderwijzen het 

katholiek geloof, wat 

verboden was tijdens 

de Franse revolutie. 

Zuster Annie bracht 

ons naar het grafmonument op de plaats waar onze gelukzalige Ursulinen martelaressen 

van Valenciennes begraven werden. We waren stil en werden getroffen door de eenvoud 

van de talloze grafstenen op het grote kerkhof. 
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Wij bezochten twee kapellen en zagen dat in één ervan de balken in mooi hout 

buitengewoon samengingen met het groen buiten; in de andere kapel werd het zonlicht 

prachtig weerkaatst door de gebrandschilderde ramen. 

 

Kortom, het wederzijdse delen tijdens het bezoek was hartverwarmend en het was een 

mooie uitstap. Wij ontmoetten veel gastvrije zusters die ons verwelkomden en die 

betrokken zijn in het apostolaat: dit maakte van het uitstapje naar Frankrijk een 

succes. 

 

De Belgische Provincie 
 

Op zondag, 12 juni, 

kwam de Belgische 

Provincie samen in 

Floordam te 

Melsbroek voor de 

aanstelling van het 

nieuwe Provinciaal 

Bestuur. Zusters 

Hildegarde, Lea, 

Ghislaine, Celestina en 

Félicité begonnen hun 

nieuwe taak met het geruststellende gebed van Zuster Bimla “ Heb moed, sterkte en 

wijsheid om de taak, u gegeven door het Provinciaal Kapittel, uit te voeren. Het centrale 

thema van het Kapittel “ Wees niet bang, Ik ben het” was de leidraad in heel de 

plechtigheid. 

 

De aanstelling had plaats in 

Floordam zodat zoveel 

mogelijk zusters aanwezig 

konden zijn voor de 

Eucharistieviering en de 

maaltijd erna: een echt 

beleven van Ut unum sint. 
 

Iedereen was blij met deze 

gelegenheid tot samenzijn. Er 

was dankbaarheid omdat de 

Zusters de leiding van de 

Provincie hebben aangenomen voor de volgende vijf jaar. Een gebed aan het einde van de 

dag vat alles samen “voor wat geweest is danken wij, voor wat komen gaat zeggen we 

“ja”. 
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Uit de Provincie Gumla 
 

Vernieuwende muziekcursus 

“LEVEN IS MUZIEK, ZING 

HET” 

Omzendbrief nr 4 bracht een 

verrassende uitnodiging voor 

een vernieuwde Westerse 

muziekcursus. Wij waren erg 

blij met dit nieuws. Vol hoop 

trokken elf van ons op 28 mei 

2016 naar het Provincialaat met 

ons toetsenbord onder de arm.  

Wij waren erg blij toen we 

begroet werden door onze Provinciale Overste Zr. Maria Kujur die dit 

vernieuwingsprogramma inleidde. Applaus weerklonk in het Provincialaat. Drie dagen 

volgden we deze cursus; drie jaar lang werd de systematische werking van Yahama door 

sommigen van ons vergeten. Met ieders hulp werden de toetsenborden gestemd en met 

succes bespeeld. 

 

De tekens en sleutels, het tellen, de maatslag, het ritme en de akkoorden werden 

opgefrist. Onze nauwgezette inspanningen hielpen ons nieuwe bekwaamheden te 

verwerven en brachten vergeten liederen terug in herinnering zodat onze liefde voor de 

muziek groter werd. De kunst van de muziek herleefde dankzij Sr. Gracelet PDDM. 

 

De laatste samenkomst eindigde met de Mariale Hymne; de Jarkhand psalm werd 

gezongen voor onze Provinciale Zr. Maria en de raadsleden in dank voor het organiseren 

van deze muziekleergang. 

 

We vertrokken met nieuwe moed en ijver voor onze zending: God gekend en bemind te 

maken door de muziek… do, re, mi, fa, sol, la , si, do… 
   Zr. Mangla Minj en Zr. Kumudini Soy 

 

Uit de Provincie Ranchi 

 
Wij feliciteren van harte Zr. Clara Anand die het diploma van Doctor in de Filosofie 

behaalde met de scriptie “Relatie tussen zachte bedrevenheid en 

onderwijsbekwaamheid van leerkrachten secundair onderwijs” van AISECT (All India 

Society for Electronics and Computer Technology). Goed gedaan, Zuster Clara Anand! 

Mocht u een instrument zijn voor de vruchtbare zending van de Congregatie. 
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Zegening en inhuldiging 
7 mei 2016 was een gedenkwaardige dag in de Ranchi Provincie. Het Inter College Hostel 

van de Ursulinen aan Purulia Road, Ranchi, werd ingehuldigd door de Provinciale Overste 

Zr. Suchita Shalini Xalxo die het lint aan de hoofdingang doorknipte als symbool van de 

opening van het gebouw voor de studenten. Daarna klommen al de aanwezigen zingend 

naar het dak. Daar werd de Eucharistie opgedragen. In de homilie benadrukte de 

celebrant de wijsheid van de Zusters Ursulinen, hun zending in de opvoeding. Hij sprak 

ook over de zusters die een grote bijdrage leveren tot de gemeenschap door goede 

opvoeding. Het nieuwe gebouw hoort bij de jonge meisjes die van overal gehuisvest 

worden voor kwaliteitsvolle opvoeding. 

Na de Eucharistie werd heel het gebouw gezegend door twee priesters met gewijd 

water en mango bladeren, om Gods zegen te verkrijgen voor het nieuwe gebouw.  

Zr. Mary Grace, directrice van het Ursuline Inter College gaf inlichtingen over het 

nieuwe gebouw. Haar toespraak begon met een citaat uit de Bijbel :”Huizen worden 

gebouwd op de fundering van wijsheid en begrip. Waar kennis is zijn de kamers 

gemeubileerd met waardevolle, mooie dingen”. Spreuken 24:3-4. 

 

 

Provincie van de VSA 

 
Zuster Cecilia Moloughney werd 

in Blue Point gevierd voor haar 

100steverjaardag. 

 

 

 

 

 

Hulp aan de Alzheimer zieken 
 

20 juni, de dag waarop we het langst licht hebben, werd door de Alzheimer Vereniging 

gebruikt onder de naam “De Langste Dag” om deze zieken te tonen dat zij niet alleen 

staan. Men probeert de mensen bewust te maken, meer begrip te geven en aan te 

dringen om de mensen die aan deze ziekte lijden te helpen. Suggesties werden gedaan: 

 En geheugenbank samen stellen met foto’s, verhalen, citaten enz. 

 Mensen bezoeken die aan dementie lijden en/of een partner verzorgen. 

 Luisteren naar een dementerende persoon en aanmoedigen. 

 Bidden voor de Alzheimerzieken en hun partners. 

 Personen die tekens van dementie geven aanmoedigen en inlichtingen bezorgen 

waar zij kunnen geholpen worden en hoe zij daar kunnen geraken.  

 Geduld oefenen door naar dezelfde verhalen of vragen te luisteren. 
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 Tijd nemen om na te gaan wat je zelf zou doen als bij jou dementie werd 

vastgesteld. 

 Een patiënt meenemen om naar de zonsondergang te gaan kijken. 

 

Buiten de parochiale grenzen 
 

“Wij passen ons aan aan de noden van de tijd en worden boodschappers van vreugde, 

vrede en hoop, bijzonder voor de kwetsbaren.” 

 

Zr. Lisa Bergeron is de coördinator in St. Joannes Nepomucemus in Long Island. Het 

programma bestaat 40 jaar; bij deze gelegenheid was er een Gala Samenkomst bedoeld 

om bijdragen te verzamelen--er waren giften van meer dan 50 verkopers die soep, 

brood, desserten en dranken schonken, wat meer dan 31.000 $ opbracht. Dit geld zal in 

de komende jaren gebruikt worden voor bijzondere noden. Daarbij verzamelt de 

parochie ook nieuwe/of bijna nieuwe kleding en schoolbehoeften voor bijna 80 

schoolkinderen (uit ong. 135 families) bij hun terugkeer naar school in september. Zr. 

Lisa zegt “Doorgaans krijgen wij zo veel van onze parochianen en van de plaatselijke 

gemeenschap, dat we genoeg hebben om te delen met andere parochies”. 

 

Zr. Lisa schrijft in het parochieblad hoe medeleven en geven soms mensen helpen om 

hoger op te komen in het leven. “ Wij zijn gelukkig mee te delen dat twee families, die 

onze hulp kregen, ons lieten weten dat zij nu in staat zijn voor zichzelf te zorgen en dat 

zij dus “gepromoveerd” zijn naar een hogere graad, weg uit ons hulpprogramma. Een van 

deze families zijn erin geslaagd voltijds werk te vinden om in hun eigen behoeften te 

voorzien, en een andere familie kon haar budget beter beheren. Zij kijken ernaar uit 

later in staat te zijn tijd en geld te schenken om te vergoeden wat zij zelf hebben 

gekregen”. 

 

De Vice-Provincie Congo 
 

Foto’s voor E-News van juni in het artikel over Het Angela Merici Letter- en Naai 

Center- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zr. Petronille met drie 

studenten die hun fijn 

gemaakte klederen tonen. 
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Bijzondere gebeurtenissen in de Vice-Provincie Congo op 13 augustus 2016 

 

Tijdelijke geloften: Adeline Azina 

Consolata Kavira 

Evelyne Kavira  

Julienne Kavhugo 

Madeleine Bifuka 

Séraphina Bulonza 

Yvette Sifa 

 

Eeuwige geloften:   Sr. Chantal Kanyamanza 

Sr. Françoise Fazila 

Sr. Marie Rose 

Sr. Scholastique Tambwe 

 

Zilveren jubileum:  Sr. Deodata Bunzigiye 

Sr. Sylvie Sendegeya 

 

Huishoudklassen bereiden eten 
 

De studenten krijgen een goede vorming, zowel 

professioneel als moreel 

 

Basislessen over naaien zijn een belangrijk deel van 

het programma in het Centrum 

 

Naailessen gaan ook over artistieke huisversiering 

 


