Indische Bestuursteams ontmoeten het Algemeen Bestuur
De vier Indische Bestuursteam, Zr Bimla Minj en Zr. Nirmala Kujur van het Algemeen
Bestuur (AB) kwamen van 10 tot 12 Oktober samen in het Provincialaat van de Ursulinen
in Gotlong,Tezpur. Zr. Lucienne, Provinciale Overste van de Tezpur Provincie heette al
de deelnemers hartelijk welkom in Assam en liet hen via een power point presentatie
kennismaken met de rijke cultuur van Noordwest India. Zr. Bimla verwelkomde iedereen
op de vergadering, waarna Zr. Nirmala voorging in het openingsgebed, “We are God’s
work of Art” (Wij zijn Gods schepping). Met enkele goedgekozen openingszinnen bracht
Zr. Bimla iedereen gelijk in de sfeer en de geest van de vergadering.
In haar openingswoord herinnerde Zr. Bimla er ons aan dat we allen daar waren met
onze verhalen over wat we gedaan, gedacht en verwezenlijkt hebben. Op de agenda
stonden het Tweehonderdjarig Jubileum en de Asian Pacific Ursuline Meeting in 2018,
die beide in detail besproken werden. Zr. Nirmala bracht verslag uit van de vorderingen
in de voorbereiding van het Tweehonderdjarig Jubileum op het niveau van de
Congregatie. De leden van de vier teams bespraken verder hoe ze dit jubileum kunnen
vieren met de vier Indische Provincies en hoe ze het ontvangen van de Asian Pacific
Ursulines Meeting zullen organiseren. Er werden verschillende werkgroepen opgericht
voor beide gebeurtenissen en de verantwoordelijkheden werden verdeeld over de
Provincies.
Zr. Bimla deelde met ons een boodschap van de bijeenkomst van de UISG
(Internationale Unie van Algemene Oversten) 2016 door Zr. Marian Ambrosio IDP. De
spreekster nodigt ons uit om ons ervan bewust te zijn dat wij als religieuzen niet
speciaal zijn voor wat we doen, noch voor waarom we het doen. Het religieuze leven gaat
volledig over de kracht van het “hoe”. Hoe we het doen. Het is de manier van hoe we
Jezus volgen, die betekenis geeft aan ons leven als religieuzen van apostolisch leven. Zij
sloot haar boodschap af met de woorden van bezinning van Fr. Richard Rohr, een
franciscaanse priester, "Heb vertrouwen je wordt geleid".
Een ander agendapunt nodigde ons uit te lezen en samen na te denken over de thema’s
van Spiritualiteit, Zending en Financiën in onze Verklaring van het Algemeen Kapittel
2014. De eenvoudige en doeltreffende animatie en leiding door het Algemeen Bestuur
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creëerden een sfeer van vrijheid en vertrouwen waarin ieder zijn mening, hoop en
zorgen van de Provincies kon delen. Er werden strategieën en plannen gemaakt om onze
zending effectiever en vruchtbaarder te maken. De vergadering van twee dagen en een
half werd afgerond met een evaluatie waarin iedereen uiting gaf aan zijn diepe
gevoelens van dankbaarheid en waardering voor de gave van elkaar. Daarna vertrok de
groep naar het Ursulinen Klooster in Dhekiajuli voor een gezellig samenzijn en maaltijd.
Zr.Leela Muthu

VERENIGDE NATIES updates
De VN herdenken nagenoeg iedere dag van het jaar iets, gaande van de bodem tot de
burgerluchtvaart, van toiletten tot tsunami’s, van verkeersslachtoffers tot diabetes.
Een
volledig
overzicht
hiervan
vindt
u
op
de
volgende
link:
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/

25 November

- Internationale Dag ter Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen

(A/RES/54/134)

10 December - Dag van de Mensenrechten (A/RES/423 (V)
Vice-Provincie Congo
Intrede van Kandidaten
Op 25 september traden 19
kandidaten toe tot de Ursulinen
familie. Na een dag van gebed
onder de leiding van Zr.Esperance
Hamuli, Vice Provinciaal van de
DRCongo. Deze jonge vrouwen
traden toe tot de Congregatie
tijdens de Vespers in de kapel
van de communauteit van St.
Ursula in Himbi.

Voorheen
werd
het
nieuwe
kandidatenhuis
gebruikt door internen
van de school in Goma.
Vanaf dit jaar is het dus
het
kandidatenhuis
geworden omdat het
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groot genoeg is voor 19 kandidaten. Om diezelfde reden zal het kandidatenprogramma in
Goma gegeven worden en niet in Bukavu.
Zuster Wineeta deelde met haar aanwezigheid in onze vreugde waardoor de
internationale dimensie van onze congregatie benadrukt werd.

Gumla Provincie
Eeuwige Geloften 2016
15 september, het feest van
Onze-Lieve-Vrouw, was een
gezegende dag voor onze
Provincie.
Wij,
de
9
derdejaars,
hadden
vol
spanning uitgezien naar de
dag waarop wij ons volledig
aan God zouden kunnen
wijden. Op de vooravond van
onze Eeuwig engagement was
er een mooie en inspirerende
gebedsdienst onder leiding 1sterij; Zrs. Anila Kandulna, Manjula Tirkey, Anima Tirkey, Bibiyana Kullu
de
van Zr. Augustina van de 2 rij; Majella Kujur, Prabha Topno, Seema Minj, Sheela Ekka en Deep
Samtoli Communauteit, met
als thema “NAVRATAN.” Wij ervoeren dat wij het diamanten sieraad zijn voor de kroon
van onze Lieve Moeder Maria, de patrones van onze Congregatie.
Op 15 september begon de heilige eucharistieviering met melodieuze zang en dans in de
St. Anna Kathedraal Samtoli om 8.30 u. We werden omringd en omhuld door een sfeer
van gebed toen wij ons leven aan God wijdden.
We ervoeren sterk dat er zegeningen over ons kwamen. We boden ons vol vreugde en in
vrijheid aan voor een leven voor Jezus alleen. De plechtige Heilige Eucharistieviering
werd voorgegaan door Z. E. Vincent Barwa, DD, Bisschop van Simdega samen met 32
priesters. Er waren een massa familieleden, vrienden, sympathisanten en onze
schoolkinderen getuigen van deze grote gebeurtenis. We konden de tranen van geluk en
dankbaarheid zien in hun ogen en ook in die van ons. We voelden ons geliefd en aanvaard
en hun aanwezigheid zegende deze dag extra.
Na de eucharistie was er een kort animatieprogramma gevolgd door een feestelijke
maaltijd.
Het was inderdaad een dag van vreugde en dankbaarheid. Onze harten werden gevuld
met dankbaarheid jegens God, onze Oversten, onze familieleden en alle zusters van onze
Congregatie, die ons geholpen hebben ons hart te verheffen naar Jezus toe en die
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gebeden hebben voor de speciale zegen van de Heer om dit mooie leven trouw te leven
voor de Heer.
Derdejaars Gumla Provincie 2016

Ranchi Provincie
Asia Pacific Ursuline Education Conference 2016
Dit jaar ging de Asia Pacific Ursuline Education Conference van 21 tot 25 oktober door
in Taiwan. Taiwan is een eilandenstaat in Oost-Azië, gelegen in de Zuid-Chinese Zee. Het
eiland wordt sinds 1945 bestuurd door China.
Dit jaar namen twee zusters van de Ranchi Provincie, twee zusters van de Gumla
Provincie en één zuster van Ambikapur eraan deel.
Zr. Eve Justina Romould, osu, Ph. D. Hoofd van de Ursuline English
Medium School in Muri (Dist. Ranchi Jharkhand), was een van de
drie belangrijkste sprekers. Zij sprak over “Verbetering van de
Kwaliteit van het Leven door Milieu Educatie in onze Ursulinen
Scholen.”
Haar voordracht was toegespitst op verschillende ecosystemen
geschikt voor schoolkinderen/studenten zodat wij het ‘Laudato Si’
van Paus Franciscus tot een onderdeel van ons leven kunnen maken.

USA Provincie
LCWR
LCWR (Leadership Conference of Women Religious) waar wij lid van zijn, heeft een
actief Comité voor Mondiale Vraagstukken. Tijdens de bijeenkomst van augustus werden
de leden aangemoedigd om:




De onderliggende oorzaken van onrecht te onderzoeken.
Geweldloosheid te bevorderen.
De aarde en zijn biosfeer te beschermen.

Ieder van ons werd gevraagd om gebed, onderwijs en steun bij het inzetten van onze
collectieve stem, middelen en macht in samenwerking met anderen om gerechtigheid te
realiseren die de weerspiegeling is van Gods overvloedige liefde en verlangen.
We vernemen graag van jullie hoe jullie in de Provincie en de plaatselijke Kerk reageren
op wat de LCWR hierboven vraagt. We zullen uw bijdrage opnemen in volgende edities
van E-News.
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Jubileum in de US
Zaterdag 15 oktober was een prachtige herfstdag.
Zusters, Aangesloten Leden, familie en vrienden van Zr.
Mary Ellen waren allemaal samengekomen in Blue Point
om haar 50ste jubileum te vieren. Mary Ellen had zelf
de Liturgie zorgvuldig voorbereid. De muziek, de
herinneringen van zoveel zusters en familieleden die
ons zijn voorgegaan waren zo ontroerend. Er waren
gasten uit Japan, New Brunswick, Canada, Ierland,
Vermont en natuurlijk Connecticut. Er werd heel fijn
Zr. Mary Ellen vernieuwt haar geloften
terwijl haar zus Judy de kaars draagt.

verder gevierd in de eetzaal.

Dodenherdenkingsdag 2 November
“Als religieuzen nemen wij ten volle deel aan het leven van de kerk.”
Volheid in het Leven van Christus 89
Al onze geliefden die voor ons naar de Heer zijn gegaan worden door de Katholieken
herdacht tijdens de maand november, vooral dan op 2 november. In de volgende landen
zien we vergelijkbare manieren om onze overleden famieleden en vrienden te gedenken.
De bijdragen van onze Zusters in elke Provincie illustreren hoe we op dit feest van
Allerzielen met elkaar verbonden zijn.

België
Op Allerzielen gedenken de families hun overleden familieleden en vrienden. Enkele
dagen vóór 2 november gaan de mensen naar het kerkhof om de graven van hun
dierbaren te verzorgen. Ze borstelen en poetsen de grafstenen. Ze maken de omgeving
ook schoon en planten vaak bloemen zoals chrysanten. Het kerkhof wordt een prachtige
tuin vol bloemen in allerlei kleuren.
Op Allerzielen wordt er op 2 november in de parochiekerk een mis opgedragen in
herinnering van al diegenen die in de loop van het jaar overleden zijn. De families nemen
deel aan die mis. Ze zetten een kleine kaars bij het kruisje dat achteraan in de kerk
hangt ter ere van iedere overledene. Onze zusters in de communauteit van Melsbroek
delen in de herdenking van hun overleden medezusters door de parochie.
De parochianen hebben tijdens het hele jaar gebeden voor hun overleden broeders en
zusters. Op het einde van de mis vraagt de priester de families om naar voor te komen
om het kruisje in ontvangst te nemen en mee naar huis te nemen. Om de dag af te
sluiten hebben de gemeenschappen van Melsbroek en Floordam een gebedsdienst
inclusief vespers. In de kapel of de woonkamer staat de foto van elke overleden zuster,
elk met een brandend kaarsje ervoor.
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Congo
In Congo nemen de gelovigen in hun parochie deel aan een eucharistieviering om de
overledenen te gedenken. Volgens de traditie gebeurt dit op 2 november, dag waarop we
diegenen die ons verlaten hebben gedenken. Deze herdenking wordt gevierd op
verschillende manieren, al naargelang de creativiteit van elke parochie.
In sommige parochies wordt er op een plaats voor het altaar een mand gezet waarin de
gelovigen de naam kunnen leggen van hun overleden dierbaren waarvoor ze vragen te
bidden. Het mandje wordt dan tijdens de consecratie op het altaar geplaatst, om
speciaal voor hen te bidden. Dit mandje blijft gedurende heel de maand november in de
kerk staan.
In andere parochies, gaat men naar het kerkhof om bloemen te planten op de graven van
de overledenen als een teken van liefde voor de familieleden in het hiernamaals. Dit
gebaar van het planten van bloemen op het graf getuigt van de genegenheid voor en
mooie herinneringen aan de overledene. Deze manier van herdenken vindt zijn wortels in
de Afrikaanse overtuiging dat "de doden niet dood zijn". Dit is een ceremonie waarbij
familieleden rond het graf van een overledene bijeenkomen en herinneringen delen aan
de persoon in kwestie, zijn/haar goede daden, en voor hem/haar bidden en bloemen
planten op het graf.

India
In de stammencultuur geloven wij dat de doden bij ons wonen. In verschillende stammen
zijn er in feite rituelen om de Geest van de overledene naar het huis te brengen.
In de Christelijke traditie herdenken wij op 2 november de doden met de universele
Kerk. Het kerkhof wordt schoon gemaakt en versierd voor die dag. Veel gezinnen komen
naar huis om op die dag het graf van hun dierbaren te kunnen bezoeken.
De Christenen hebben op of rond die datum een speciale Mis voor hun dierbare
overledenen. In de meeste parochies is er een speciale Mis voor de overledenen die op
het kerkhof opgedragen wordt. De graven zijn dan versierd, er worden kaarsen
aangestoken en de familie komt samen rond het familiegraf.
In de dorpen komt ook iedereen naar het kerkhof om samen te bidden en de graven te
zegenen. Het is een mooie uitdrukking van de gemeenschap der heiligen en toont de
dankbaarheid voor al de zegeningen ontvangen van de overleden familieleden. We zijn
opnieuw verbonden met hen en met elkaar.
USA
In de Our Lady of Victory en de St. John Vianny parochies hebben wij op die dag
speciale verlichting, “luminaries”, rond de kerk staan. Een “luminary” is een speciale
bruine zak in brandvertragend materiaal waarop iemands intenties geschreven staan. Op
2 November wordt daarin een klein kaarsje gezet en worden ze rond de kerk gezet.
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Vooraleer de speciale mis voor 2 november begint, worden de kaarsjes aangestoken.
Tijdens de mis leest men de namen voor van al de mensen die in de loop van het jaar
overleden zijn.
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