Van het Algemeen Bestuur
In het Jaar van de Barmhartigheid heeft de vasten een bijzondere betekenis voor ons.
Wij beschouwen het mysterie van Gods barmhartige liefde.
“ Barmhartig is de Heer en genadig,
lankmoedig en rijk aan ontferming”. ( Ps. 103:8 )
De vasten is een gunstige tijd, een tijd van genade, een tijd van verandering. Wij krijgen
de gelegenheid tot een reis naar het diepste van ons hart, naar ons ware innerlijk waar
God ons ziet zoals we echt zijn.
Deze tijd is meer dan uiterlijke praktijken van gebed,
vasten en het geven van aalmoezen. ( zie Mt. 6:1-6, 1618 )
Waartoe nodigt God ons uit?
Pater Richard Rohr, de schrijver van “ De onsterfelijke diamant: de zoektocht naar ons
ware zelf “ vergelijkt ons ware innerlijke met een diamant, diep in ons verborgen en
gevormd door de druk van het leven. Wij moeten die diamant zoeken, hem in het
daglicht brengen en hem ontdoen van al het puin van ons ego dat eromheen ligt.
Wij worden uitgenodigd om tijd te nemen om diep in onszelf te graven waar wij ons
aanvaard voelen, vergeven en geliefd door God. Niets is te haten, te verwerpen, te
ontkennen of te beoordelen als onwaardig of onnodig. ( Lc. 7:47 ) Dat God ons bemint
hangt niet af van onze waardigheid of onze bereidwilligheid. Alles is genade. Genade is
overal. Dat biedt ons het Heilig Jaar van Barmhartigheid.
Wij, die gratis de medelijdende liefde en de barmhartigheid van God ondervonden in ons
leven, delen deze liefde en barmhartigheid met de mensen rondom ons. Kijken wij naar
het voorbeeld van Petrus, die eerst niet wou toelaten dat Jezus hem de voeten waste.
Jezus deed hem de betekenis verstaan van de dienstbaarheid bij de voetwassing. Paus
Franciscus nodigt ons uit instrumenten te zijn van barmhartigheid omdat wij eerst
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barmhartigheid ontvingen van God, om edelmoedig te zijn tegenover de anderen wetend
dat God zijn goedheid over ons uitstort met onmetelijke
mildheid.

Moge deze veertigdaagse reis van omvorming ons helpen de
medelijdende liefde van God te ondervinden in ons leven. En
wel zo, dat vanuit Gods liefde voor ons wij in staat zijn uit te
gaan tot diegenen die Gods liefde en medelijden nodig
hebben.
Zuster Bimla Minj

Uit de Provincie Gumla
Bezoek van Zuster Jane Quinlan en Zuster Bernadette Mwavita
Het bezoek van Zr. Jan Quinlan en Zr.
Bernadette Moavita verrijkte en
vernieuwde ons. Zij waren in Gumla
van 28 januari tot 6 februari 2016.
Het eerste bezoek was aan het St.Ursula Ziekenhuis en dit werd erg
gewaardeerd.
Op 31 januari kwamen 135 zusters
samen in het klooster van Gumla om
de beide zusters te beluisteren en op
3 februari waren 65 zusters present
in het klooster te Samtoli. De
toespraak van Zr. Jane over het leven van Maria van de Menswording was boeiend en
enig en gaf het gevoelen dat Maria de gezellin was van Zr. Jane. Zr. Bernadette bracht
ons haar zeer praktische bijdrage in het groepsgesprek.
Maria van de Menswording, die luisterde naar het Woord van God, leefde in die richting.
Het leven van Maria, haar roeping, haar antwoord aan God, vreugde, succes, uitdagingen
en strijd brachten ons tot dieper nadenken over onze eigen ervaringen. Een roeping
binnen een roeping wordt een deel van ons dagelijks leven, vernieuwt elke dag het leven
en helpt ons dagelijks Gods wonderen te zien.
Zusters Jane en Bernadette bezochten verschillende communiteiten, scholen, bestuur
en studenten en moedigden hen aan van hun leven een succes te maken. Kinderen van
verschillende scholen ontmoetten onze zusters en luisterden naar hen. Wij hadden een
enige gelegenheid om de verjaardag van Zr. Bernadette te vieren op 4 februari in
Samtoli. De zusters baden, dansten en vierden samen. Zij bezochten ook de familieleden
van de zusters die met hen leven in België. Dit bezoek was een zegen voor ons allen.
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Uit de Provincie Ranchi
Het ontsteken van het licht
verpleegstersschool in Dumka
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Elke beginnende student in de verpleging moet het belang van de zorg begrijpen. Dit
werd symbolisch gevierd. De leerlingen van de Ursulinen Verpleegstersschool Dumka
legden de belofte af van toekomstige verplegenden, geformuleerd door Florence
Nightingale, op de dag dat de lamp werd ontstoken en de verpleegsterskap werd
gegeven 27.01.2016.
De eregasten op deze dag waren de achtbare Shri Hemant Soren M.L.A., voormalig
eerste minister van Jharkand, E.P. Nirmal Raj S.J., superior van het St.-Xaverius
College Maharo en Dr. Ramesh Kumar. De surveillanten van de studenten werden
eveneens uitgenodigd.
Het programma begon met
het ontsteken van de lamp en
met gebedsdans door de
leerkrachten van het St.Ursula
Centrum
voor
Gezondheid Dumka en een
welkomstwoord door Zr. Amla
Bilung osu. Zr. Angela Lakra
osu,
directrice
van
de
verpleegstersschool
belichtte het belang van de
plechtigheid en gaf verslag over de school. Daarna legden de 25 meisjes de eed van
Florence Nightingale af.
De toespraken van de voornaamste gasten, Shri Hemant Soren en E.P. Nirmal Raj
belichtten het unieke van het beroep van verpleegster en de houding die de studenten
moeten aannemen tegenover de zieken: met toewijding, meevoelen en liefde hun dienst
aan de mensen verrichten.
Door leerkrachten en studenten werd een cultureel programma verzorgd. Een
dankwoord door een van de studenten werd gevolg door een fijne lunch voor allen.
Zr. Angela Lakra, directrice van de school

Aftopping Ceremonie voor verpleegsters in opleiding in het St.Ursula Ziekenhuis,
Lohardaga
27 januari is een bijzondere dag voor de Ursulinen: het feest van onze stichteres
Moeder Angela Merici. 40 hulpverpleegsters en vroedvrouwen in opleiding ontvingen hun
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uniform tijdens de Eucharistie. Hoofdcelebrant was E.P. Ranjit Lakra S.J., superior van
de St.-Stanislas school Kaimo Patratoli Lohardaga. Met hem concelebreerde de pastoor
van de parochie. E.P. Niranjan Minj S.J. leidde het koor dat zachte muziek bracht die de
Eucharistie zeer godvruchtig en biddend omlijstte.

De Eucharistie nam een aanvang om 10.30 u. met de intrededans van de leerlingen van
het tweede jaar, gevolgd door de Bijbelprocessie van het eerste jaar. Na de homilie van
E.P. Vincent Minj, werden de namen van de kandidaten opgenoemd. De eregaste, Zr.
Matilda Dungdung osu, provinciaal raadslid van de Provincie Ranchi, deelde het
gezegende verpleegsterskapje uit. Deze kapjes werden op het hoofd van de kandidaten
geplaatst door de leerkrachten Mw. Archana Minj en Selina Nag. Met brandende
kaarsen in de hand spraken de 40 studenten de Florence Nightingale belofte uit.
Na de H. Mis feliciteerden de leerlingen van het tweede jaar de nieuwelingen. Om te
bedanken zongen de eerstejaars een danklied en gaven bloemenkransen aan al de
genodigden. Zr. Matilda Dungdung sprak bemoedigend tot al de studenten.Zij zegde dat
verpleging een bijzondere roeping is, een oproep van Jezus om deel te nemen aan Zijn
heilsmissie. Het is een zwaar beroep, vol risico’s en uitdagingen. Daarom moet een
verpleegster haar innerlijk leven voeden in een geest van gebed. Zij moet morele
gevoeligheid, sociale rijpheid en andere menselijke hoedanigheden hebben. Verpleging is
niet alleen een medische hulp maar een actieve bevordering van de gezondheid; vandaar
dat zij haar beroepskwaliteiten voortdurend moet verbeteren.
Zr. Dayawati Minj osu, directrice van het St.-Ursula Ziekenhuis Lohardaga

Uit de Provincie Tezpur
Begin van het canoniek jaar: Onze postulanten begonnen hun canoniek jaar in januari. Te
15.00 u. werden de 9 postulanten, reeds gekleed als novicen en met een brandende kaars
in de hand, naar de kapel geleid door de provinciale Overste en de
Novicenmeesteressen. De communiteiten van het Provincialaat en van het Noviciaat
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waren aanwezig om voor hen te
bidden. De novicen knielden voor het
altaar en wachtten tot zij geroepen
werden.
Na een kort woord over het canoniek
jaar en zijn verplichtingen, noemde de
Provinciale Zr. Lucienne een voor een
de namen van de zusters. Zij
beantwoordden deze oproep en
drukten hun wil uit deze periode van
de vorming met gans hun hart aan te vatten. Hierna ontvingen zij de gebedenboeken, een
ketting met kruis en het boek van de Constituties. Hierna werden de novicen
gefeliciteerd in de eetzaal met zang, cake en allerlei zoetigheden.
Viering van het 50-jarig jubileum van de Dholaibil parochie

Zr. Beatrix Toppo

Dit was een groot jubelfeest. Onze zusters van Dholaibil samen
met de studerende zusters werkten hard om het altaar en de
hal klaar te maken voor de viering en ook het zangkoor onder
leiding van de onderpastoor. De zang was uitstekend, het altaar
mooi versierd; dat werd gewaardeerd door onze zusters.
Voor één keer in het Noord-Oosten werden de zusters
Ursulinen gewaardeerd voor iets anders dan de evangelisering.
Dank God: onze zusters doen het goed. Moge de Heer ons
blijven zegenen.

Uit de Provincie Belgie
M.R.B. Kern 5 Antwerpen
Graag wil ik onze kern Antwerpen 5 aan jullie voorstellen. Wij bestaan reeds van 1976
en vieren dit jaar ons 40 jarig bestaan.
De doelstelling van MRB bestaat hierin :
Het creëren van ontmoetingskansen voor mannelijke en vrouwelijke religieuzen en hun
engagement met anderen te delen.
Organisatorisch
bestaat onze groep uit: Kerndigest - een voorzitter, secretaris,
penningmeester ,maatschappelijke werker, verbondsafgevaardigde en andere leden die
een taak op zich nemen - pastoraal, Info MRB, archivaris, busbegeleider,
verjaardagactie .
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Onze groep telt 12 kernleden: paters, zusters en geëngageerde leken. Wij zijn een
enthousiast team dat zich inzet voor een groep van 195 leden uit 35 verschillende
gemeenschappen of congregaties, waarvan 182 religieuzen en 13 vrijwilligers. Wij komen
om de 2 maand samen in een kernvergadering, telkens bij een van de kernleden. Daar
plannen we volgens een vast schema , de komende activiteiten en evalueren de voorbije
acties.
De taak van elk kernlid bestaat hierin dat zij haar leden uitnodigt voor de
ontmoetingsdagen, zorgt voor de brieven en haar leden regelmatig bezoekt.
Misschien even onze jaarplanning van 2016 voorstellen.
Op woensdag 24 februari komt “De zingende schoenmaker uit Berlaar” ons verrassen
met liederen uit de goede tijd.
Dinsdag 24 mei is de
jaarlijkse daguitstap, dit
jaar met een boottocht op
de Leien.
Woensdag 22 juni hebben
we een spirituele namiddag
met
onze
bisschop
Monseigneur Johan Bonny.
Donderdag
27
oktober
herdenken
wij
onze
overledenen
en
brengt
Marina ons ‘lessen met
bessen’.
Dinsdag 13 december kerstevakantie- het gebak.
Al deze activiteiten gaan door in het T.P.C. Theologisch Pastoraal Centrum van het
bisdom Antwerpen Groenerborgerlaan Antwerpen. De ontmoetingsdagen voor alle leden
zijn steeds van 14 uur tot 17.30 uur. Naast deze 4 ontmoetingsdagen hebben we als
kernlid een jaarlijkse vormingsdag rond gezondheidsopvoeding G.P.R.O. waarvoor een
speciale spreker wordt gevraagd en in de namiddag maken we de jaarplanning op. Daar
wij de luxe hebben een pater Karmeliet en een Pater van het H.Hart in ons midden te
hebben, kunnen we steeds beginnen met een eucharistieviering.
Dan volgt een ontspanningsmoment. Variërend met een optreden van een muzikale
groep, een spreker over een bepaald thema, of iemand die komt vertellen over de actie
van pater Damiaan, en andere boeiende onderwerpen.
We sluiten telkens onze dag af aan de koffietafel met lekkere pannenkoeken, belegde
broodjes of een andere versnapering.
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We hechten ook heel veel belang aan het huisbezoek voor onze thuisgebonden zieken.
We hebben 3 zulke locaties waar vele zusters van verschillende congregaties samen
leven: ter Beuken in Boechout, de zusters van de Lokkaardstraat en bij de zusters van
het H.Hart in Deurne. Daar organiseren we een ontmoetingsdag met alle zusters van
die gemeenschap, geven een diavoorstelling over onze werking , is er een
ontspanningsmoment en een gezellig samen tafelen. Rond Kerst -en Pasen is er altijd
een geschenkje voor iedereen. Als kernlid hebben we ook nood aan begeleiding. Die
krijgen we via onze maatschappelijke werkster Sabrina Moerenhout,medewerkster CM
MRB.
Dit vertaalt zich in bezoeken ten huize (secties,bijhuizen,..)contacten met de kernen,
Sint-Michielsbond en individuele begeleiding voor de regio Antwerpen,Brussel-HalleVilvoorde,postnummers beginnend met 1000 en 2000.
Zo hebben wij verleden jaar aan teambuilding gedaan. Daarvoor gingen we 4 dagen naar
de Comopoliet in Nieuwpoort,een vakantiehuis van de CM onder begeleiding van Sabrina
en Jean Marie Sempels eveneens een medewerker CM MRB maar dan voor regio
Limburg en postnummers met 3000. Aan de hand van een brochure werden onze
respectievelijke taken doorgelicht en de banden tussen de kernleden verstevigd.
Indien je nog graag meer wilt weten over onze werking raadpleeg dan gerust onze:
website:http://mrb-kern5-antwerpen.webklik.nl
Deze site is gratis en staat vol met nuttig info.
Zuster Louisa Soetewey

Uit de Vice-Provincie Congo
Viering van het patroonfeest van Sint Angela Merici, stichteres van de congregatie
van de zusters Ursulinen, in het Instituut Chemchem en de lagere school Chemchem
van Kalima
Op 27 januari 2016 vierden het Instituut Chemchem en de lagere school Chemchem het
feest van St.-Angela Merici, patrones van onze beide scholen. De dag werd gezegend
met overvloedige morgenregen na een week van
brandende zon. Wij dankten de Heer voor
deze zegen. De viering begon met een
plechtige Eucharistieviering in de St.-Pieter
parochie van Kalima waar heel veel leerlingen
en genodigden aanwezig waren. De pastoor van
de parochie ging voor in de Eucharistie en de
leerlingen van het middelbaar vormden het
koor. De viering, waaraan allen deelnamen,
De leerlingen tijdens de Eucharistie in de
St.-Pieter parochie, Kalima
verliep in vreugdevolle en feestelijke stemming
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Na de Eucharistie werden de genodigden
naar de lagere school geleid waar
verschillende culturele acts werden
voorgesteld: spel, dans, gedichten,
sketches en muziek. Wij maken van deze
gelegenheid gebruik om de leerlingen van
Ternat en hun bestuur te bedanken voor
hun blijvende steun aan de beide
Chemchem scholen van Kalima. Mede
dank zij hen hervindt de school vreugde
en gaat verder met de heropbouw. Wij vergeten onze zusters in het algemeen en deze
van Goma in het bijzonder niet en danken voor hun steun en aanmoediging.
Wij danken u van harte en dat de Heer u zegene.
Zuster M. Dominique Mangimbo, studieprefect.
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