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Joannes Lambertz, toonbeeld van barmhartigheid 

 

Op 12 mei gedenken wij onze stichter Joannes Lambertz. Hij 

gaf ons een voorbeeld van barmhartigheid toen hij vergiffenis 

schonk aan leden van een sekte, Stevenisten genaamd; deze 

mensen achtten zichzelf “katholieker dan de Paus”. Tot deze 

conservatieve groep behoorden parochiepriesters en 

bisschoppen die grote invloed hadden bij de plaatselijke 

bevolking. De invloed op de parochie van Tildonk was 

ontmoedigend voor Pastoor Lambertz. Op een dag einde 1845 

ging hij naar de kerk en vond zeven van de dwalende 

Stevenisten geknield voor het altaar in diepe ingetogenheid. 

Hij verwelkomde hen terug in de parochie. De traditie zegt: … 
Op dat moment scheen het alsof hij zijn trouwe schapen van 
de parochie had vergeten door de vreugde die hij genoot bij 
het weervinden van die hij had verloren”.  
 

Zo zegt het Zuster Geraldine Conklin (US provincie) in “A snapshot in a Life”: 
 Er is geen sprake van weerwraak voor de vele jaren dat de Stevenisten kwaad 

hadden veroorzaakt, pijn en scheuring, niet alleen voor Pastoor Lambertz maar 

ook voor de parochianen van Tildonk. 

 Er is geen spoor van spijt voor al de tijd en energie die besteed waren om de 

invloed van deze sterke religieuze sekte te matigen. 

 Er is evenmin een spoor van opgeven van de inspanningen om de Stevenisten-

families te verzoenen met de Kerk. 

 

 

VAN HET ALGEMEEN BESTUUR 

 

Nieuws over de Uitgebreide Raad 

 

De Provincialen en het Algemeen Bestuur waren in Casa S. Angela te Brescia van 4 tot 10 

april. Geïnspireerd om in het voetspoor van Angela te treden vond iedereen dit een 

ideale ontmoetingsplaats. 
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Zrs. Maria, Ellen, Bimla, Jane, Suchita, Nirmala, Hildegarde, 

Catherine, Lucienne, Deodata, Ursula, en Bernadette 

Onder de bekwame leiding 

van Zr. Ellen Doyle, osu, 

slaagde de vergadering 

erin al de agendapunten te 

behandelen. Met het 

thema Pelgrims met  een 
contemplatief hart voor 
de zending, werd een hele 

dag besteed aan een 

pelgrimstocht naar 

Desenzano en Angela’s 

woning in Le Grezze, En 

ook naar de plaats van 

haar visioen in Brudazzo. 

De leden van de 

Uitgebreide Raad 

waarderen de steun van 

het gebed van al de 

Provincies in deze dagen. 

       

 

Aanslagen in België 

 

De Belgische zusters zijn 

dankbaar voor de boodschappen 

vol medeleven die zij ontvingen 

na de terroristische aanslagen op 

de vlieghaven en de metro op 22 

maart. Het huldebetoon aan de 

slachtoffers op het Beursplein 

was hartverwarmend. 

 

 

 

 

    

Uit de Vice-Provincie Congo 

 

Inhuldiging van de nieuwe kapel in de St.-Angela-gemeenschap te Bukavu. 

 

“Ik was verheugd toen men mij zegde, wij gaan op naar het huis van de Heer”.  

Met deze zin uit Psalm 122 werd de nieuwe kapel voor de St.-Angela gemeenschap van 

Zrs. Nirmala, Jyoti en Jane brengen brandende 

kaarsen naar het Beursplein. 
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de postulanten ingewijd op 20 februari. De 

bouw ervan startte op 7 september 2015. 

Al een hele tijd voelden we de nood aan voor 

een grotere kapel omdat het aantal zusters, 

die in Huize Lambertz wonen, groter wordt. 

In de oude kapel was maar plaats voor 

maximum 20 personen, de nieuwe kan aan 60 

mensen plaats bieden. De kapel is eenvoudig 

en nodigt tot gebed. De buren, die het soms 

moeilijk vinden om naar de dagelijkse Mis te 

gaan in de parochiekerk, zijn er ook welkom. Nu kunnen zij samen met ons de Heer loven. 

Dit is een middel om onze zending, God bekend en geliefd maken, te beleven. Wij hopen 

dat de mensen naar de nieuwe kapel zullen komen om er de Heer te ontmoeten. Wij 

waarderen al de mensen die geestelijk, financieel, fysisch en moreel bijgedragen hebben 

om ons te helpen dit werk te realiseren zodat wij de jonge vrouwen die voor hun 

postulaat naar Bukavu zullen komen kunnen verwelkomen. 

  
                 Zuster Bernadette Kazige 

                  Meesteres van de Postulanten 
 

Uit de Provincie Ambikapur 

 

Zonne-energie in de Provincie Ambikapur 

 

Zr. Jane was in India onder de indruk van het gebruik van zonne-energie in onze 

kloosters in afgelegen gebieden en vroeg om uitleg over de voordelen ervan. Zr. 

Philomena gaf volgende informatie. 

 

Wat betreft zonnelicht hebben we 365 dagen licht. Wij gebruiken zonne-energie het 

jaar door voor computers, internet, verlichting, ventilators, koelinrichting enz. in het 

Provincialaat en in Kodaura. Bahora gebruikt zonne-energie voor het pompen van water, 

voor TV en koelkast en voor andere zaken in het ganse gebouw. Wij hebben een 

plaatselijke installateur die lichten, waterverwarmers enz. plaatst. Wij kregen vorig 

jaar een beetje subsidie zodat het goedkoper uitviel. Dit is een van de redenen waarom 

wij dit installeren in al onze inrichtingen. 

 

Wij gebruiken zonne-energie sedert 1998 in al onze kloosters, logementen en 

gezondheidscentra. Veel van onze kloosters hadden voordien geen elektriciteit. Wij 

gebruiken ook zonne-energie voor warm water. Dit is echt een zegen voor de huizen in 

de dorpen. Met de steun van weldoeners krijgen veel studenten ook elektrisch licht 

thuis. 
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Sommige prijzen zijn verlaagd, zodat de kinderen in de logementen ’s avonds kunnen 

studeren ook als er geen elektriciteit is. De patiënten kunnen ook ’s avonds behandeld 

worden zonder moeilijkheid. Dit zijn enkele van de voordelen die wij genieten dankzij de 

zonne-energie. 
                                                    Zr. Philomena George 

 

Uit de Provincie Ranchi 

 

Bedevaart in het jaar van de barmhartigheid. 

 

Samen met hun meesteressen 

gingen de novicen van het 

eerste jaar op bedevaart naar 

Ulhattu op 11 februari. 

 

Dit is een van de bekende 

bedevaartplaatsen waar 

gelovigen van overal komen om 

te bidden voor verschillende 

intenties en om hun geloof te 

verdiepen. Dit is ook een 

historische plaats: in de kerk 

wordt het beeld van O.L. 

Vrouw van Wijsheid bewaard waar Pater Constant Lievens kwam bidden om zijn roeping 

te redden. Op bedevaart gaan onmiddellijk na Aswoensdag heeft een bijzondere 

betekenis voor de Vasten. De dag begon met de rozenkrans, we deden de kruisweg, 

ontvingen het sacrament van Verzoening en woonden de H. Mis bij. Dit alles gaf ons 

innerlijke vrede, vreugde en voldoening. Terugkijkend op de dag voelden wij dat ons 

geloof verdiept werd en onze roeping versterkt. In zijn geheel was dit een dag van 

zegen en genade voor ieder van ons. 

 

Besluit van de commissie van het personeel voor gezondheidszorg in de manier van 

leven bij de stammen. 

 

77 Zusters van de Commissie uit de vier Indiase provincies kwamen samen in het St.-

Ursula Ziekenhuis Lohardaga van 4 tot 6 maart om te spreken over zaken met 

betrekking tot de gezondheid en met het oog op afdoende tussenkomst in het leven van 

de mensen. 

 

“Medisch personeel zijn is een roeping in de roeping” zegde Zuster Suchita Xalxo, osu, 

de Provinciale van Ranchi. “De dienst in de gezondheidszorg is een integraal element in 

de verkondiging van het Goede Nieuws der Verlossing”. Kijkend naar de zending van 

Jezus, maakte zij een onderscheid tussen “genezing” en “heling”. Dit eerste betekent 



Ursuline Sisters, Generalate, Musinstraat 1, 1210 Brussels 5 

 

“eind van een ziekte”, het andere symboliseert een “ervaring” van verandering en vrede 

en een verbetering in de relatie tot God en de medemens. 

 

Met het oog op het Jaar 

van de Barmhartigheid 

zegde Zr. Maria Kujur, 

Provinciale van Gumla, 

dat dit thema geen 

geïsoleerd element is in 

de zending van de Kerk, 

maar dat het een weg is 

waardoor we de Heer 

ontvangen en Hem delen 

met anderen. Zij 

citeerde uit het 

Evangelie enkele voorbeelden van wonderbare genezingen om te onderstrepen dat Jezus 

de verwarring in het hart van de mensen begreep. Zij zegde dat diegenen onder ons die 

geroepen zijn tot helen, vriendelijk, biddend en medelijdend moeten zijn. Zij citeerde 

Spreuken 17:22, en legde daardoor er de nadruk op dat het medisch personeel de Heer 

Jezus Christus moet navolgen door de goddelijke barmhartigheid mee te delen aan de 

mensen die zij ontmoeten. 

 

Zr. Dr. Jacinta Baxla stelde als voornaamste leidraad het kapittelbesluit 

“Contemplatieve spiritualiteit  beleven in de zending van vandaag”. Zij onderstreepte de 

noodzaak de gave van barmhartigheid en medelijden te bekomen door Maria’s 

voorspraak bij Jezus, zoals zij deed op het huwelijksfeest te Cana. Onze 

gezondheidszorg bestaat erin “Alles te doen wat Hij zegt” ( Jo. 2:5 ) Zij stelde voor de 

vraag van Moeder Teresa te blijven stellen: “Wie is Jezus voor mij? Onze stichters 

zochten voortdurend de bevestiging van de Heer in alles wat zij zegden en deden, 

daarbij trokken zij anderen tot zich en door hen tot Jezus. 

 

Welke is de belangrijkste focus op de gezondheidszorg van heel de Congregatie? In het 

licht van het voorgaande, beloven wij, verzorgend personeel van de Zusters Ursulinen 

van Tildonk, onze zorgen meer doeltreffend te maken voor hen die naar ons komen, 

zowel als voor hen die veraf zijn in moeilijk te bereiken plaatsen. Wij beloven ook meer 

inzage te nemen van de schema’s en netwerken van de overheid, zodat we kwaliteitsvolle 

diensten kunnen verlenen aan al de personen die met ons in contact komen. 

 

Zr. Dr. Eileen Kujur, osu, verklaarde dat Jezus de grondslag en centrum is van onze 

zorgverlening. Dit besloot ze uit de goddelijke inspiratie en motivatie bij St.-Angela. 

Verwijzend naar het charisma van de Ursulinen, benadrukte zij de vier C’s: toewijding, 

bekwaamheid, gemeenschap en coördinatie. Zulk een doel kan enkel worden bereikt door 
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eenheid van geest en hart, die noodzakelijk leidt tot edelmoedige zelfgave. Door deze 

vier c’s aan te duiden trachtte zij de nadruk te leggen op de inter-provinciale 

samenwerking. 
               Zr. Dr. Eileen Kujur, osu 

                                                                        Provincie Ranchi (hoofdorganisator) 

 

Dienst door het Ursulinen-convent in Khunti-gevangenis 

 

“ Wat gij aan de minste van mijn broeders doet, doet ge aan Mij” “ In de gevangenis 

hebt ge Mij bezocht”. (Mt. 35:36) 

Zr. James Soreng begon gevangenen te bezoeken en organiseerde Missen op Pasen en 

Kerstmis in 2003. Vertrouwen werd langzaam opgebouwd en behouden met de Junior 

Jailer van dienst en andere autoriteiten; bezoeken en H. Missen werden toegestaan op 

de 1ste, 3de en 4de zondag, met 50 tot 60 aanwezigen. Zusters: Alice Tigga, Vijaya Soreng 

en de secretaris van de bisschop van Khunti, Pater Gabriel Aind, zijn met deze dienst 

bezig met grote ijver en enthousiasme. Met Pasen en Kerstmis dragen  zusters van 

Khunti bij tot deze werkzaamheden. Zij komen van het Ursulinen vormingshuis St.-Anna: 

broeders Jezuïeten, pre-novicen en onze postulanten. Dit is allemaal heel bemoedigend, 

steunend en gewaardeerd. 

 

Vrouwen worden niet toegelaten in de mannenafdeling en mannen mogen niet naar de 

vrouwenafdeling, daarom mogen de paters de Mis niet opdrgen voor de vrouwen. Op dit 

ogenblik zijn er ongeveer 500 gedetineerden, waarvan 200 christenen. De vrouwen zijn 

met ongeveer 40 en er zijn 13 kinderen, waarbij drie pasgeborenen. Er was een priester 

gevangen van december 2015 tot februari 2016. Dit was een gouden kans voor de 

christenen om regelmatig de H. Mis te hebben. 

 

Na de Mis wordt er gezongen en zijn er mentale en fysische oefeningen. Aan de 

kinderen leert men versjes die zij graag herhalen bij ons volgend bezoek. Wij genieten 

van hun lachende gezichtjes. Wij luisteren naar hun noden en problemen, maar we 

kunnen niet zoveel tijd besteden als we zouden willen, want we mogen slechts blijven tot 

10 u. 

 

Tijdens de evaluatie met de nieuwe Junior Jailer stelde hij ongeveer 75% verandering 

vast bij de gevangen in hun gedrag en hun omgang met elkaar. Er is een verschil in de 

hele atmosfeer van de gevangenis en tussen de mensen.  

Dank de Heer, Alleluia!!!! 
                                   Zr. Vijaya Soreng 

 


