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Van het algemeen bestuur 

 

Uitbreiding van de missie in Guyana 

 

Op 22 september’ vlogen Zusters Nishi Susanna 

Kujur en Crescentia Toppo van New Delhi naar 

Georgetown om er Zusters Seraphina Kerketta 

en Dibya Gulab Sanai te vervoegen, en om hun 

nieuwe taak in Karasabai op te nemen. De tijd 

van aanpassing zal aantonen welke de culturele 

waarden in Guyana zijn in het dagelijks leven. 

Wij wensen hen al het beste nu zij de 

geestelijke en fysische noden tegemoet komen 

van het volk dat zij willen dienen. 

 

Nieuwkomers verwelkomd 

 

Zusters Isabelle Matabaro en Madeleine Assina van de DR Congo kwamen naar België 

voor hun medische behandeling. Zij verblijven in de gemeenschap van Borgerhout. Hun 

edelmoedigheid en liefde worden erg gewaardeerd door de Zusters. 

 

Uit de Belgische Provincie 

 

Hartelijk welkom 

In een geest van 

vriendschap en om het 

feest van Maria’s 

Geboorte te vieren 

trokken op 8 september 

twaalf zusters van 

Floordam, begeleid door 

13 helpers, met auto’s en 

busjes naar Scherpenheuvel voor een bezoek aan onze zusters en voor gebed in de 

Zrs. Nishi Susanna en Crecentia 
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Basiliek. Bij hun aankomst werden de bezoeksters hartelijk verwelkomd door al de 

zusters.Zij trokken naar de bedevaartplaats, waar Zr. Jozefa De Keyser een 

gezamenlijk gebed leidde. 

 

Het middagmaal werd opgediend in de eetplaats; daarna volgde een gebed rond een mooi 

versierd Mariabeeld. Zuster Benigna, de overste, had bijzondere woorden van 

waardering “ We zijn vereerd onze zusters van Floordam hier te mogen ontvangen”. 

Van begin tot einde van het bezoek was de stemming hartverwarmend. “De stemming 

was rustig en aangenaam, het was een vruchtbaar moment voor iedereen” aldus Zuster 

Celestina. 

Om de dag te beëindigen waren er pannenkoeken en koffie in een nabij gelegen 

restaurant met de toepasselijke naam :” Bij O.L.Vrouw”. 

 

Provincie Gumla 

 viering van seniors. 

“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laat ons erom verheugd zijn” Ps. 118:24. 

“Senior zuster” betekent zusters die 

hun eeuwige geloften hebben gedaan. 27 

augustus was een bijzondere dag van 

waardering en dankbaarheid voor de 

gave van de zusters die zich totaal 

hebben gegeven om te werken in de 

wijngaard van de Heer en die een 

voorbeeld zijn voor de jongeren. De 

jongere zusters zorgden voor een 

plechtige H. Mis voor de seniors van 

drie gemeenschappen: provincialaat, school en noviciaat. Zij vroegen zegen voor elke 

zuster en een lang leven in dienst van het Godsvolk. Br. Vijay Manohar droeg de H. Mis 

op. Hij zegde dat de seniors een zegen zijn voor de jonge juniors. Blij zingen en dansen 

volgden de Mis. Voor ’s avonds hadden de juniors een mooie gebedsdienst verzorgd die 

de seniors symboliseerde als een tuin met bomen, planten, bloemen. Bomen, planten en 

bloemen zijn heel nuttig bij  verschillende gelegenheden, juist zoals de seniors zich 

geven voor het welzijn van anderen in verschillende plaatsen. De seniors baden voor de 

juniors die de hoop van de toekomst zijn en die gereed staan om hun vruchten te delen. 

 

Geestelijke oefeningen.  

 

De tweedejaars novicen van de Provincie Gumla hadden het geluk een maand lang een 

“innerlijke reis” met de Heer te maken. De retraite begon in augustus met de zegen van 

onze meesteressen en de goede wensen van onze zusters. We begonnen met een kort 

gebed tot de H. Geest, geleid door Br. Silvanus Kiro S.J., die ons eraan herinnerde dat 

de H.Geest in ons hart woont, in onze geest en in heel ons wezen. Innerlijke en 
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Van links: Sr. Sarita Hansda, Sr. Nishi Susanna Kujur 

Sr. Crecentia Toppo, Sr. Lily Prabha Kerketta, Sr. 

Dibya Gulab Kindo , Sr. Roshni Xalxo 

 

uitwendige stilte en rust hielpen ons in onze concentratie. God is de vriend van de stilte. 

Dus Hij spreekt in de stilte.  

 

Elke dag was een nieuwe ervaring in de tegenwoordigheid van de goddelijke Majesteit. 

Door deze geestelijke oefeningen groeiden ons geloof en godsvrucht. Wij voelden Jezus 

en Moeder Maria dicht bij ons. Meditatie brengt tot diepe ervaring van Jezus, tot zijn 

onvoorwaardelijke liefde tot de Vader. Hij leefde arm, gehoorzaam en trouw en sloot 

allen in zijn medelijdend hart. 

 

Wij danken onze Provinciale Zr. Maria Kujur en haar raadsleden voor de gelegenheid die 

wij kregen een ganse maand bij de Heer te zijn. Wij danken ook de gemeenschap van het 

noviciaat en al de zusters van de provincie voor de steun van hun gebed. 

                            De novicen van het 2de jaar 

 

Provincie Ranchi 

Eeuwige geloften 

Zes zusters spraken hun eeuwige geloften uit op 8 september 2016, het feest van Maria 

Geboorte. 
 

De ceremonie werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Z.E. Binay Kandulna D.D., de 

bisschop van Khunti, die de H.Mis opdroeg samen met een 25 à 30-tal priesters, voor de 

families en de zusters. 
 

In zijn homilie herinnerde de bisschop de zusters aan  de basiselementen van het 

religieuze leven, door Paus Franciscus te citeren uit zijn aansporing ter gelegenheid van 

het Jaar van het Godgewijd leven “Maak de wereld wakker”. Hij richtte de aandacht op 

de hedendaagse uitdagingen van het religieus leven en op vertrouwen op God voor een 

sterk en vruchtbaar leven. Hij moedigde hen ook aan het charisma  en de geest van de 

Ursulinen te bewaren in hun leven en 

werk. 
 

Zr. Suchita Xalxo, Provinciale Overste, 

ontving de Geloften en nam de Zusters 

aan als volwaardige leden van de 

Congregatie en de Provincie. De plechtige 

Mis werd opgeluisterd door de mooie 

zang van de Novicen onder leiding van Br. 

Jaywant S.J. Na de Eucharistie volgde 

een groot feestmaal. Wij feliciteren 

onze zes zusters voor hun edelmoedig 

antwoord aan de Heer en verzekeren hen 

van ons gebed. 
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De Provincie van de VSA 

St.- Ursula Center 

Het is nodig, ter ere van de H. Ursula te zeggen waar u dit beeld kunt vinden. Het is de 

foyer van St.-Ursula Center in Blue Point, N.Y. Veel van onze 

zusters zijn daar geweest en herinneren zich de atmosfeer van de 

stad. De Grote Zuidelijke Baai lig op een kleine afstand ten einde 

van Blue Point laan. In alle seizoenen verfrist een kleine wandeling 

door de tuin de geest. Bloemen, bomen, de bries van de oceaan: 

alles maakt het tot een aangename omgeving. 
 

De mensen uit de buurt en van de parochie, O.L.V. ter Sneeuw, 

voelen zich thuis als vrijwilliger, als zij de Mis bijwonen of halt 

houden om de zusters om gebed te vragen. 
 

Het huis was eerst noviciaat, dan retraite centrum en nu is het een 

rusthuis voor onze oudere zusters waar zij alle nodige zorg 

krijgen. Gebed en geestelijke verrijking vullen hun leven. 
 

Het St.-Ursula Center heeft ruimte voor vergaderingen, 

conferenties en familiefeesten. Een deel van het huis, St.-Angela 

Suites genoemd, is bestemd voor de zusters die verschillende taken hebben in Long 

Island. 
 

“In een geest van vertrouwen en liefdevolle eenvoud erkennen en aanvaarden wij onze 

kinderlijke afhankelijkheid van de Vader die ons bemint en van wie wij alles ontvangen.” 

(Const. (42) 
 

De V.N. schetsen een beeld van Moeder Teresa 
 

De afvaardiging van de H. Stoel bij de V.N. en ADF Internationaal, een organisatie voor 

de vrijheid, steunde een tweedelige viering van Moeder Teresa en haar werk in de week 

volgend op haar heiligverklaring op 4 september, en voor de 70ste verjaring van de 

stichting van de Missionarissen van de Liefde op 10 september. 

 

Het eerste deel van de viering bestond uit een tentoonstelling in een van de 

hoofdgangen van het V.N. gebouw: over haar leven, haar werk als vredestichtster, dat 

haar niet alleen de Nobel Prijs voor de Vrede bracht maar haar ook voerde naar streken 

door oorlog verscheurd, zoals Beirut; haar zorg voor diegenen die door de samenleving 

veronachtzaamd werden – een blik op de Agenda voor Ontwikkeling 2030 – zoals de 

stervenden, wezen, vluchtelingen, thuislozen, lepralijders, AID/HIV slachtoffers, de 

ongeborenen enz. en haar bijzondere zorg voor elke arme apart.  

Het tweede deel was een conferentie op 9 september over drie thema’s: vrede, niemand 

achterlaten en zorg voor de armen. 
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Zr. Marguerite Torre met familieleden 

De Kerk van St.-Thomas Apostel 
 

Pater Dominic Valla, aangesloten lid van de Ursulinen, en pastoor van de St.-Thomaskerk 

in Oxford, Connecticut, was de gangmaker van de viering van 

het 50jarig bestaan van de kerk. Waardering voor hem, voor 

de liturgische coördinator Zr. Beth Preston, osu, de dirigent 

en de receptionisten werd uitgesproken door allen die 

meevierden op 21 augustus in de Mis met aarstbisschop 

Blair. 

 

Oproep  aan de jeugd. 

Een prijskamp, gesponsord door de Ursulinen, wordt gepland. Volgende maand zal elke 

provincie/vice-provincie details ontvangen over een kunstprijskamp; jongeren van 8 tot 

14 jaar worden uitgenodigd een poster te tekenen met als onderwerp de ondersteuning 

van de VN voor verschillende doelen. Zrs. Jane en Matilda zijn de coördinatoren. 

 

Lunch bij de Ursulinen. Eerbetoon aan Zr. Marguerite Torre. 

 

Op 18 september had de jaarlijkse lunch 

plaats te Manhasset, N.Y. Om het jaar 

worden twee personen gevierd voor hun 

lange dienstjaren, toewijding en 

edelmoedigheid. Dit jaar werd Zr. 

Marguerite Torre, osu, geëerd en de St. 

Angela Merici prijs werd toegekend aan 

Lisa Inhe, Phd. Zuster Marguerite heeft 

heel haar leven gewijd aan de katholieke 

opvoeding als lerares en directrice. Dr. 

Ihne is een actieve vrijwilligster bij het St.-Ursula Center, Blue Point en hoofd van een 

lagere school. De lunch is een uitdrukking van dankbaarheid voor de toewijding van deze 

twee bijzondere vrouwen. Studenten kregen de gelegenheid hun kunnen te bewijzen 

dankzij hun creativiteit en enthousiasme. 

   
   

 


