Van het Algemeen Bestuur
Drie Provincies bereiden hun kapittel voor.
De Belgische Provincie heeft haar kapittel gehouden op 16 en 17 mei in Grimbergen. De
provincie van de VSA vergadert voor haar kapittel in Blue Point van 24 tot 26 juni. De
Vice-Provincie Congo programmeert het kapittel van 16 tot 19 augustus in Goma. In de
VSA en Congo zijn verkiezingen, in België is het nieuwe bestuur benoemd.
Wij zijn blij het nieuwe Bestuur van de Belgische Provincie voor te stellen:
Zuster Hildegarde Verherstraeten
(Provinciale Overste)
Zuster Lea Cools (Raadslid)
Zuster Ghislaine Debusschere
(Raadslid)
Zuster Celestina Lakra (raadslid)
Zuster Félicité Wera (Raadslid)
Wij danken hen voor hun blij en
Zr. Bimla, Zr. Felicite, Zr. Celestina, Zr. Ghislaine,
moedig antwoord op Gods roep om
Zr. Hildegarde en Zr. Lea Cools
de Provincie te dienen. We wensen
hen Gods zegen en beloven de
steun van ons gebed nu zij hun taak opnemen voor de volgende vijf jaar. Mogen onze
Stichters St.-Angela en Pastoor Joannes Lambertz hen begeleiden in hun dienende taak.
Vergadering van de Internationale Unie van Algemene Oversten (UISG)
Levenslange solidariteit bewerken. De 20ste Algemene Vergadering van de Unie van
Hogere Oversten (UISG) werd gehouden in Rome van 9 tot 13 mei 2016.
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Het was een bijzondere vergadering ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan (19652015). Zuster Carmen Sammut, MSOLA, de
voorzitster van de UISG sprak voor de 870
algemene oversten van 750.000 zusters van over
heel de wereld en nodigde hen uit tot globale
solidariteit door relaties tussen hen op te
bouwen. Zij zegde: “Laat ons door dromen
oproepen wat het diepst en meest echt in ons is,
dromen die zullen leiden tot actie, deelname,
toewijding.”
De spreeksters waren Zusters Carmen Sammut
(voorzitster UISG), Patricia Murray (secretaris
UISG), Carol Zinn SSJ, Mary Sujita SND en
Marian Ambrosio, Zr. Grazia Laparco FMA en Zr.
Rosemary Nassif. Zij riepen op rond sommige
‘tekens
van
onze
tijd’
zoals
ons
gemeenschappelijke thuis de Aarde, existentiële
en
sociale
toestanden
(migranten,
mensenhandel
en vrede) en tot een
apostolisch antwoord als
godgewijde vrouwen. De
geschiedenis van 50 jaar
UISG werd overlopen. Elke
inbreng was gericht op het
thema vanuit verschillende
perspectieven en wezen op
de woorden van de Paus op
een of andere manier. Zr.
Marian gaf een nieuw inzicht, “… wij zijn niet bijzonder door wat we doen of hoe wij het
doen. Alle christenen zijn voorbestemd voor dit antwoord. Religieus leven is de KRACHT
VAN “HOE”. Het is onze manier van doen, het is de wijze waarop wij Jezus volgen die
betekenis geeft aan ons Apostolisch Leven als Godgewijde Vrouwen.
Zuster Bimla tijdens de UISG Vergadering

Op 12 mei sprak Paus Franciscus de Algemene Oversten toe in de audiëntiehal Paulus VI
en beantwoordde vragen. De zusters kregen van de Paus steun en aanmoediging in hun
leiderschap.
Het was een buitengewone belevenis tussen al deze congregationele leidsters van
apostolische religieuze vrouwen aanwezig te zijn: met al die verschillende talen,
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culturen, kleuren, voorkomen en religieuze kleding. Het was als een nieuw Pinksteren.
“Hoe kan het dat elk van ons alles in zijn eigen taal hoort?” (Hand.2:8) Er waren 11
cabines voor vertaling.
Op 13 mei werden allen weggezonden, versterkt door de geest van “Globale
zusterlijkheid” om een grenzeloze gemeenschap van communicatie en eenheid op te
bouwen.
Kijk op de website www.uisg.org om de algemene vergadering 2016 van de UISG te
bekijken en de woorden van de Paus tot de International Union of Superiors General
(UISG). http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/may/documents/papafrancesco_20160512_uisg.html
-

Zr. Bimla Minj

Guyana: een levendige missie
Zrs. Suchita Xalxo, Maria Kujur en Nirmala Kujur bezochten de VSA en Guyana. Het
volgend verslag geeft een levendig beeld van hun bezoek.
Zrs. Suchita, Maria en ik
genoten van ons eerste bezoek
aan de VSA en aan Guyana van
12 tot 24 april 2016. Wij
werden hartelijk verwelkomd
door Zr. Catherine Talia op de
internationale luchthaven JF
Kennedy. Zr Judith O’Connor
begroette
ons
in
het
Provincialaat in Jamaica, wat
niet ver van de luchthaven ligt.
Tijdens ons bezoek zagen wij
ook onze zusters in Blue Point
en Seaford.

Zrs Maria en Suchita vragen de aandacht van de kinderen
bij de bespreking van Mat. 28:15.

Het bezoek aan Guyana was
een unieke belevenis. Wij kwamen ’s morgens aan op 15 april in Georgetown en nog
dezelfde dag vlogen wij naar Lethem met een klein vliegtuig voor slechts 20 personen.
We waren verbaasd toen we het uitgestrekte Amazone woud zagen gedurende onze
vlucht van twee uur; dit zicht was zowel prachtig als angstaanjagend. ’s Avonds zetten
wij onze weg verder langs de weg naar Karasabai, twee en half uur rijden.
Zusters Divya Gulab Sanai, Bernardine Kiro, Seraphinna Kerketta en Anima Soreng
voelen zich een met het volk en stellen zich beschikbaar voor alle noden. Er zijn geen
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priesters ter plaatse, daarom nemen de zusters de priestertaken over behalve het
vieren van de Eucharistie en het sacrament van verzoening. Men waardeert zeer de
manier en de doeltreffendheid van hun samenwerking met de Amerindians in het
binnenland. De aanwezigheid van de zusters bracht een grote verandering in het leven
van de mensen.
Wij stelden vast dat de zusters het prachtige werk van Angela in haar tijd voortzetten.
Het verheugt en voldoet ons te zien dat de geest en het charisma van Angela levend en
actief is in Karasabai. De zusters zijn gereed om nieuwe uitdagingen en risico’s te nemen
met ijver en enthousiasme. Zij gaan in op de noden van de tijd en zijn boden van
vreugde, vrede en hoop voor de Amerindians door de beleving van het thema van het
Algemeen Kapittel van 2014. Wij zijn gelukkig de Ursulinen aanwezig te weten in Guyana.
Wij reisden op 19 april met de bus terug van Karasabai naar Georgetown waar we vier
dagen verbleven bij de Ursulinen van de Romeinse Unie. Wij woonden de conferentie bij
van Kardinaal Claudio Hummes van Brazilië; deze conferentie was gebaseerd op Laudato
Si – De zorg voor onze gemeenschappelijke thuis. De deelnemers waren religeuzen,
mannen en vrouwen, en leken van de parochies van het diocees Guyana.
In Georgetown werden wij ook uitgenodigd op een indrukwekkende vergadering op de
Dag van de Aarde, met de kardinaal en schoolkinderen van de Ursulinen Maria Academie.
We ontmoetten de Jezuïeten waar de Ursulinen mee samenwerken en bisschop Frances.
Ons bezoek was verrijkend, leerzaam en vruchtbaar. Het was een leerzame belevenis
voor ons. Onze dank gaat naar allen die ons vergezeld hebben met hun gebeden en goede
wensen.
Zr. Nirmala Kujur, osu

Interviews
Guyana

Zusters Dibya, Maria en Suchita samen met
vrouwen die cassava brood maken

met

de

zusters

in

In Guyana werden Zusters Nirmala,
Suchita en Maria geïnterviewed door
een priester, verantwoordelijke voor
de communicatie in het Diocees
Georgetown. Twee vragen werden
gesteld: Wat was uw ervaring in
Guyana?
Hoe
bevorderen
de
Ursulinen roepingen in Guyana?
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De zusters verklaarden dat
zij
zeer
gelukkig
en
tevreden waren over hun
bezoek in Guyana. Zij
spraken hun waardering uit
voor het werk door de
zusters verricht voor het
Rijk Gods.
Betreffende roepingen zijn
onze
zusters
volop
Zusters Maria, Nirmala en
geëngageerd met de mensen
Suchita spreken over roepingen
in
het
binnenland
van
tijdens een TV interview.
Guyana. Zij bidden, leggen
bezoeken af en delen hun vreugden en zorgen met de mensen. Door hun nauw contact
met de mensen die zij overal ontmoeten, getuigen zij van wat godgewijd leven is en
moedigen zij de ouders aan een voorbeeldig kristelijk leven te leiden ten opzichte van
hun kinderen. Onze zusters getuigen ook door hun gebedsleven en de manier waarop zij
de gebedsdiensten leiden bij afwezigheid van een priester.
Nieuws uit de Vice-Provincie Congo
Het Angela Merici centrum taalvaardigheid en kleermakerij
In een poging ons charisma in praktijk te brengen opende de Vice-Provincie op 8
september 2010 een Centrum voor training in taalvaardigheid en professionele opleiding
in naaien. Het centrum kreeg de naam: Angela Marici centrum voor taalvaardigheid en
naaien.
Dankzij een project onder leiding van Zuster Georgette Maya en gesteund door CTB
(Coopération Technique Belge = Belgische Samenwerking voor Techniek) was het
mogelijk twee klassen voor het Centrum te bouwen bij de Angela Merici lagere school in
Kalubwe. Het doel van dit Centrum is de ontwikkeling en de zelfstandigheid bevorderen
van jonge meisjes en moeders van Kalubwe om te kunnen lezen en schrijven en ledigheid,
vroege en ongewenste zwangerschappen te voorkomen alsook armoede. Om dit doel te
bereiken, waarborgen wij een waardevolle vorming, zowel professioneel als moreel, aan
de beginnelingen om hen te helpen hun leven in handen te nemen en deel te nemen aan de
economische ontwikkeling van ons land.
De eerste drie jaren werden de lessen gegeven in modulen van negen maanden, maar
vanaf 2013-14 bieden wij een kortere periode aan. Vijftig beginnelingen startten in
2013-14,waarbij vijftien moeders. Twintig van hen beëindigden het jaar, de anderen
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vielen uit om verschillende redenen: verhuizing van hun ouders, de geboorte van een
kind, de dood van een voogd, of gebrek aan geld om het kleine schoolgeld te betalen.
Het volgend jaar, 2014-15, waren
er 59 beginners waarvan 10
moeders. 35 zetten moedig door
en beëindigden het jaar. In het
schooljaar 2015-16 waren 57
leerlingen ingeschreven: 34 in het
eerste jaar, 17 in het tweede en 6
in het derde jaar.
Voor het prima werk werd het
Centrum officieel erkend op 21
augustus 2015 door het Provinciaal
Zr. Petronille legt haar apostolaat uit
door middle van fotos
Bestuur voor schoolzaken en
nationale solidariteit. De finalisten zullen een graad krijgen voor hun drie jaar studie.
Wij zijn gelukkig met dit werk en danken de Heer.
Op het einde van het jaar worden ouders en vrienden uitgenodigd de werkboeken te
bekijken en de tentoonstelling van de werken van de leerlingen van de naadklas.
De positieve reacties van dankbaarheid moedigen ons aan verder te gaan met deze
pogingen. Als een van de vier coördinatoren van het Centrum-programma, zeg ik dat wij
overtuigd zijn een nood te verhelpen en dat wij in gedachten houden ons charisma van
opvoeding van vrouwen in brede zin. Wij zetten onze campagne verder tegen
ongeletterdheid en werkloosheid die ver van uitgeroeid zijn in ons land.
In de eerste drie jaren van het Centrum fungeerden Zusters Adolphine Mukekwa,
Stéphanie Mukanya en Pascasie Furaha elk voor een tijd als directrice.
Zr. Petronille Chibelushi

Ik ben gelukkig en tevreden de vormende lessen en de lessen in naad, die gegeven
worden in het Angela Centrum, te bewonderen en te bezoeken.
Bisschop Floribert Songasong
Rustend aartsbisschop van Lubumbashi
“De sociale inspecteur van Lubumbashi feliciteert en moedigt de verantwoordelijken aan
van dit Centrum voor vorming van jonge meisjes die niet kunnen lezen of schrijven. God
zegene wat u voor deze meisjes doet.
Dhr Lukunku wa Kitenge
Stedelijke sociale inspecteur
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Een belangrijke VN dag
4 juni is de Internationale Dag van de Onschuldige Kindslachtoffers van Agressie. Het
doel van deze dag is het lijden van kinderen te doen kennen, die slachtoffers zijn van
fysisch, mentaal en emotioneel misbruik. Deze dag bevestigt de verbintenis van de VN
om de rechten van de kinderen te beschermen.
20 juni is de dag door de VN verklaard tot Wereld Vluchtelingen Dag. “Vluchtelingen
zijn mensen zoals iedereen, zoals u en ik” zegde de Secretaris-Generaal van de VN Ban
Ki-moon. “Zij leefden gewoon vóór hun vlucht en hun grootste droom is weer normaal te
kunnen leven”.
Nationale Roepingen Conferentie

NRCV

NRCV is een organisatie van de VSA die gelooft dat alle religieuzen samen de
verantwoordelijkheid dragen om roepingen tot het religieuze leven te bevorderen. Dit is
waar voor groeiende zowel als voor verouderende congregaties.
NRVC is bezig een netwerk op te zetten van jonge volwassenen die de opdracht hebben
Roepingen Ambassadeurs te zijn en die getraind zijn in media en communicatie om
religieuzen in de kerk en in het publiek te vertegenwoordigen en het religieus leven te
bevorderen.
Jubilaressen 2016
80 jaar religieus leven

60 jaar religieus leven

VSA Provincie
Zr. Cecilia Moloughney

Belgische Provincie
Zr. Clara Verlie
Zr. Josée De Prins

75 jaar religieus leven
VSA Provincie
Zr. Carmel Ruth

Tezpur Province:
Zr. Alma Ekka

70 jaar religieus leven

50 jaar religieus leven

Belgische Provincie
Zr. Hildegarde Claes
Zr. Rita Moens
Zr. Josée Proost
Zr. Ignace Van Waes

Belgische Provincie
Zr. Lea Cools
Zr. Ghislaine Debusschere
Zr. Monique Dufraing
Zr. Jacqueline Vergouwen

Canada
Zr. Mary De Pape

Provincie Ranchi
Zr. John Mary Ekka
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Zr. Emma Ekka
Zr. Wineeta Bilung
Zr. Evelyn Lakra
Provincie Gumla
Zr. Bindu Kujur
Zr. Pratima Kujur
Provincie Tezpur
Zr. Cornelia Bilung
Zr. Ursula Lakra
VSA Provincie
Zr. Mary Ellen Theriault

25 jaar religieus leven
Provincie Ranchi
Zr. Salomi Hansdak
Zr. Sarita Bodra
Provincie Gumla
Zr. Sabina Tigga
Provincie Ambikapur
Zr. Florencia Samad
Zr. Bertha Lakra
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