Van het Algemeen Bestuur
Uitgebreide Raad
Het Algemeen Bestuur ziet uit naar de Uitgebreide Raad die vergadert in Brescia in
Casa S. Angela van 4 tot 10 april. Zuster Ellen Doyle, osu, zal de gesprekken leiden. De
jaarlijkse Uitgebreide Raad geeft aan de zusters waardevolle tijd om samen te plannen
voor de toekomst. Dit leidt tot een beter begrip van elke provincie/vice-provincie. Het
Algemeen Kapittel van 2014 is de leidraad voor de uitwisseling van gedachten en
planning.

Angela’s visie omtrent religieuzen die niet in een klooster leven
De heer Querciolo Mazzonis zal gastspreker zijn op de Uitgebreide Raad. Hij is de
auteur van “Spiritualiteit, geslacht en zelfbewustzijn in Italië tijdens de Renaissance Angela en de compagnie van St.-Ursula (1474-1540)”. Hij heeft uitgebreid onderzoek
gedaan omtrent Angela’s visie van een religieuze roeping buiten het klooster als “Bruiden
van Christus”.
In haar tijd was Angela gewaardeerd voor haar mystiek, gewijde kennis en deelname aan
het burgerleven. Angela’s originaliteit en genie kwamen meest tot uiting in de stichting
van de Compagnie van St.-Ursula omdat ze daar haar theologie in praktijk stelde. Zij
vertaalde haar geestelijke ideeën en haar ondervinding in een welomlijnd model van
religieus leven voor vrouwen.
Wij verwachten
De voornaamste verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur bestaat in het
bevorderen van de groei van de Congregatie door deelname aan belangrijke nationale en
internationale bijeenkomsten. Leden van het Algemeen Bestuur zullen deelnemen aan
drie belangrijke nationale en internationale samenkomsten in de lente en in de zomer:
UISG (Internationale Unie van Algemene Oversten) in Rome in de maand mei, de
Ursulinen Samenkomst in Louisville KY in juli en de LCRW (Leadership Conference of
Women Religious) in augustus.
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UN Nieuws
Internationale Vrouwendag 8 maart
Dit jaar was het thema: hoe vaart te zetten (Step It Up!) in het bereiken van de
ondersteunende ontwikkelingsdoelen – bijzonder deze met betrekking tot gelijkheid van
de geslachten (Planet 50-50 in 2030), macht van de vrouwen en mensenrechten. Het was
een bijzondere dag in de VN, vol energie en sterke vrouwen!
Internationale dag van het gezin
Het belang onderstrepend van het gezin als basis van de samenleving, riep de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties 15 mei uit als jaarlijkse Internationale Dag van
het Gezin. Deze dag toont het belang aan dat de internationale gemeenschap hecht aan
de gezinnen als basis van de samenleving en haar bezorgdheid omtrent haar plaats in
gans de wereld.
De heer Ban Ki-moon zegde: “Op deze Internationale Dag van het Gezin roep ik de
regeringen, burgerlijke verenigingen, gezinnen en personen op, initiatieven te steunen
die mensen samenbrengen, over generaties heen, om een gezonder wereld voor allen te
realiseren”.
Hulpmiddelen
Twee NGO ( niet gouvernementele organisaties) die actief zijn in RUN (Religieuzen in de
VN) hebben een buitengewoon hulpmiddel geschapen: een handboek over “Rechten
bewerken
voor
mensen
die
in
extreme
armoede
leven”.
Zie
http://franciscansinternational.org/handbook/ Daar vindt u aanwijzingen voor een video
met ondertitels in het Frans en het Engels. Voor 2016 voorziet men
aanvullingen/oefeningen in zes landen: Benin, Kenia, India, de Filippijnen, Argentinië en
Bolivië. Nieuwe ideeën en suggesties voor verdere verspreiding en gebruik van deze
hulpmiddelen worden graag ontvangen.

Provincie Ranchi
APNA GHAR
Het bejaardenhuis ( Apna Ghar ) is een gezamenlijke realisatie van de Zusters Ursulinen
van de provincie Ranchi en de regering van Jharkand om onderdak en verzorging te
geven aan oude, verlaten en hulpeloze vrouwen.
Het huis is gebouwd en wordt onderhouden door de regering van de staat. Het bevindt
zich op de gronden van het Ursulinen klooster Hesag, 12 km. buiten de stad Ranchi. Het
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is een bakstenen gebouw met 26 bedden en alle infrastructuur om de beste zorgen te
geven aan de bewoonsters. Het departement van sociale zaken draagt de uitgaven voor
voeding, kleding, medische zorgen en andere noden van deze bejaarde moeders.

Zr. Wineeta, Zr. Emma, Zr. Jane, Zr. Bernadette, Zr. Roshni, twee assistenten,
Zr. Pulcheria afgebeeld met de moeders die in Apna Ghar wonen.
Op dit ogenblik verblijven 25 ouderen in Apna Ghar. Zes van hen zijn in erbarmelijke
toestand en hangen volledig af van anderen. Zuster Emma Ekka, 74 jaar, is
verantwoordelijk voor Apna Ghar. Zij staat ten dienste 24 uur op 24. Een groepje van
drie
meisjes en een bewaker helpen haar in de keuken, geven de mensen eten, doen de
women
was, geven bad, poetsen de kamers enz. Zr. Pulcheria Dungdung helpt Zuster Emma met
het administratief werk en Zr. Augustina is voltijds raadslid.
Er is ook een dispensarium met een gediplomeerde verpleegster en een dokter voor de
medische zorgen. Een ziekenwagen met bestuurder is altijd ter beschikking. De oudjes
die het kunnen, wonen dagelijks de H. Mis bij in de kapel van het klooster. Zij hebben
een aangepaste dagindeling en kunnen hun dieet volgen. Het samenleven helpt hen
respect te hebben voor de anderen en attent te zijn voor hen. Schoolkinderen,
familieleden, vrijwilligers, sociale werkers en leden van het ministerie bezoeken hen; dit
geeft hen veel vreugde en het gevoelen bij de samenleving te horen.
De aangename sfeer, de moederlijke zorg en begeleiding door onze zusters en anderen
verlichten hun pijn en wonden. Zij leven gelukkig en in vreugde. Geen zorgen meer, zelfs
niet om de dood, want zij hebben een verblijf gevonden waar het goed is.
Zr. Matilda

Asha Kiran een home voor meisjes
Wij passen ons aan aan de noden van de tijd en worden brengers van vreugde,
vrede en hoop, bijzonder voor de meest kwetsbaren.
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Door het Algemeen Kapittel
van 2014 weten onze zusters
van Asha Kiran in Fudi,
Jharkand, dat er kwetsbare
meisjes zijn. Zij hoorden over
meisjes zonder verdediging die
geleden
hebben
door
mensenhandel, kinderarbeid en
die gered werden uit onveilige
werkvoorwaarden.
Op initiatief van de Ranchi Ursulinen Vereniging en de thuiswerkers van Jharkand
krijgen meisjes raad, basis benodigdheden, vorming en opvoeding.
Ik was tot tranen bewogen tijdens ons bezoek aan het tehuis toen ik het verhaal hoorde
van een van de meisjes. Als zij na 9 jaar misbruik terug bij haar vader kwam, weende hij
en zei “Wij dachten dat wij haar nooit meer zouden zien”.
De zusters tellen de uren niet die zij besteden aan de sociale en economische
rehabilitatie van de meisjes. Zij zijn een straaltje van hoop voor die kinderen die zij het
noodzakelijke geven om waardig in de samenleving hun plaats in te nemen.
Zr. Jane Quinlan

Uit de Provincie van de VS
Onze aangesloten leden

Van links naar rechtts: Joan Eliseo, Maureen Fulford, Barbara
Srauffer, Linda Siani, Dennis Doherty, Barbara Tubita-Megara,
Kathy Smith en Kathy Burger.

Het aangesloten lid zijn is een
roeping voor mannen en
vrouwen tot deelname, zonder
geloften, aan de zending van
de Zusters Ursulinen, die de
zending van Jezus is. Het is
een overeenkomst gebaseerd
op het delen van de idealen
van de Ursulinen, hun doel en
charisma. De zusters en de
aangesloten leden verrijken
elkaar door wederzijds delen
van begaafdheden, geestelijke
steun en sterkte voor de
zending in de Kerk.
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Door het voorbeeld van de H.-Angela en pastoor Lambertz, zijn de zusters en de
aangesloten leden een bron van aanmoediging en inspiratie voor elkaar door hun trouw
aan de levenswijze waartoe zij geroepen zijn. De aangesloten leden zijn een integraal
deel van de Provincie.
De groep van de aangesloten leden is verantwoordelijk voor de voorbereiding van
gebedssamenkomsten en de vorming van nieuwe leden. Sommige leden versterken de
gemeenschap door de zeventien aangesloten leden op de hoogte te houden van het
nieuws door persoonlijke en telefonische contacten en door een nieuwsbrief.
Uit: De nieuwsbrief van de Aangesloten Leden

Wij vieren onze Stichters
Op 30 januari, een mooie zaterdag, genoten veertig zusters en aangesloten leden van
koffie, vriendschap en gesprek. Zr. Laurentine gaf een dia-voorstelling over St.-Angela
Merici, Pastoor Lambertz, Moeder Stanislas en Moeder Madeleine. Teksten verklaarden
overgangsperiodes in hun leven. Ons werd gevraagd stil te overdenken wat ons raakte in
de voorgestelde periodes. We moesten ook nadenken over veranderingen of
overgangsperiodes in ons eigen leven, die nieuwe gelegenheden en mogelijkheden
brachten en welke gaven ze ons schonken.
Ik hield van de belevenissen, herinneringen en opmerkingen van Zr. Cecilia omtrent
Moeder Stanislas en Moeder Madeleine. Voor mij was dit rijk en ontroerend.
Lunchtijd bracht een heerlijk maal voor iedereen. Wij mochten warme vriendschap
ervaren en zetten de aangename gesprekken van ’s morgens verder.
De aangesloten leden vierden de hernieuwing van hun beloften. De zusters kwamen de
kapel binnen met brandende kaarsen, die zij op het altaar plaatsten. Bernice Madden,
die niet aanwezig kon zijn, vierde haar blijvende belofte en Kathy Berger, weerhouden
door griep, hernieuwde haar verbintenis. In de geest waren zij bij ons. De aangesloten
leden werden uitgenodigd hun kaarsen te ontsteken en naar het altaar te komen voor de
hernieuwing van hun beloften.
Na het gebed beluisterden wij het mooie slotlied “Butterfly”. Op het altaar was een
staander geplaatst met fijne en kleurige vlinders. Iedereen mocht een vlinder uitkiezen
en een mooie boekenlegger, als herinnering aan de dag.
Kathleen Smith Aangesloten lid
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Gesprekken over religieus leven
Het was een genoegen onze
zusters
Ursulinen
te
vertegenwoordigen en samen
met drie andere religieuze
gemeenschappen
klassikale
voorstellingen te geven over
religieus leven aan studenten
van de Ave Maria Katholieke
Academie
(voorheen
O.L.Vrouw van Genade). Ik
vertelde fijne herinneringen
aan de school van de Ursulinen
in Howard Beach, New York.
Zr. Mary Lou Tressy

Belangrijke dagen in mei
H. Maria van de Menswording – bouwer van eenheid in verscheidenheid

viel samen met de 375ste

Op 30 april viert de Kerk het leven en het getuigenis van de
H. Maria van de Menswording, stichteres van de Ursulinen in
“Nieuw Frankrijk”, en van een meisjesschool. De dochters
van de Franse kolonisten en van de inheemse bevolking
werden samen opgevoed, zaten aan dezelfde tafel en
verbleven in dezelfde woning.
Haar heiligverklaring door Paus Franciscus op 3 april 2014
verjaring van haar aankomst in wat nu de stad Quebec is.

H. Catharina van Siëna – invloedrijke heilige in de Kerk
De H.Catharina werd geboren tijdens de pestepidemie in Siëna, Italië, op 25 maart
1347. Haar feest wordt gevierd op 29 april.
Zij stichtte in 1377 een vrouwenklooster buiten Siëna. Zij schreef meer dan 400
brieven, haar Dialoog, wat haar eindwerk is, en ook gebeden. Deze werken hadden zulke
invloed dat zij later Kerkleraar werd. Zij is een van de meest populaire heiligen in de
Kerk. St.-Angela had grote godsvrucht tot haar.

Bezoek van de Nuntius aan Goma
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Het diocees Goma had de eer de Apostolische Nuntius
in de DR Congo, Mariano Montemayor, te verwelkomen
van 17 tot 20 februari. Hij bezocht het centrum van
Goma en Kitchanga in het noorden Kivu.

Op 17 februari werd hij
ontvangen door de Provincie
Noord Kivu, vertegenwoordigers van de VN en leden van het diplomatiek korps alsook
door talrijke trouwe katholieken. Christenen van verschillende parochies ontvingen de
nuntius op de MONUSCO vlieghaven ( VN Vlieghaven ).
De volgende dag moedigde hij de aanwezige religieuze mannen en vrouwen aan en sprak
duidelijk over het doel van zijn bezoek:
Moed geven aan het volk dat een moeilijke periode heeft doorgemaakt in de vorige
maanden en concreet de liefdevolle zorg van Paus Franciscus aantonen, wat duidelijk
bewijst dat hij volgt wat er in deze streek gebeurt.
Contact nemen met het personeel van MONUSCO omdat de Heilige Stoel de
aanwezigheid van de UNO-missie in het land en in de streek sterk ondersteunt en zeker
de werkmethodes om nieuwe moeilijke omstandigheden te kunnen overwinnen, bijzonder
met het oog op versterking van de staatsstructuur en het zoeken naar blijvende
oplossingen.
Met het spreekwoord: zo vader, zo zoon, kunnen we zeggen dat de Apostolische Nuntius
het spoor van Paus Franciscus volgt: de man voor de armen. De armen werden eerst
bezocht. Hij ging naar de mensen door de oorlog in Kitchanga verplaatst, naar de
Munzenze gevangenis, het Don Bosco weeshuis en het seminarie in Buhimba. Samen met
de christenen van Goma, vernamen we dat de vertegenwoordiger van de Heilige Vader de
goede samenwerking tussen de katholieke Kerk en MONUSCO voor een duurzame vrede
sterk waardeert.
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De katholieke Kerk is geroepen om samen te werken met de officiële instellingen omdat
zij de verantwoordelijkheid heeft voor opvoeding tot vrede en een hoopvolle visie voor
de toekomst.
De nuntius eindigde zijn bezoek met een H. Mis in de kapel van de Aanbidding, gevolgd
door een maaltijd met de vertegenwoordigers van USUMA, ASUMA en FRADIGO in het
Bakaja centrum.
Zr. Olga Ilunga
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