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Van het Generalaat 

Bijeenkomst van de uitgebreide raad 
 

Het leidingsteam van de Congregatie kijkt uit naar de bijeenkomst van de 

uitgebreide raad, die dit jaar plaats heeft van 3 tot 10 mei. Het thema is: 

Contemplatieve spiritualiteit beleven als leidinggevenden in onze uitdagende 

tijden. 
 

Deze jaarlijkse bijeenkomst biedt de leden waardevolle tijd om samen plannen te 

maken voor de toekomst. Het leidt tot een beter begrip van elke Provincie / vice 

Provincie. 
 

De Belgische Provincie 

Twee nieuwe gebouwen in Ternat 
 

De minister van opvoeding, Hilde Crevits, 

kwam naar de opening van twee nieuwe 

gebouwen bij “ St. Angela” en “ De Brug” . 

Directeurs, managers, twee priesters, de 

Zusters Ursulinen, de Broeders van de 

Christelijke scholen en vele gasten 

woonden de inhuldiging bij. De plechtigheid 

begon met een voorstelling door de 

meisjes van het middelbaar onderwijs van St. Angela. 
 

We bezochten de ruimten die aangepast zijn aan de noden van de hedendaagse 

jeugd. De geest van de Heilige Angela is nog 

steeds aanwezig. Elke leerling wordt 

aangemoedigd om productief te zijn en mooie 

resultaten te behalen. 
 

Dezelfde plechtigheid werd herhaald bij de 

opening van een nieuwe kleuterschool in “De 

Brug”. Tijdens het bezoek zagen we een beeld 

van de Heilige Angela en één van Pastoor 

Joannes Lambertz in twee aangrenzende kamers. 

Beiden waren opvoeders. 

 

Zr. Ignace, Zr. Josée, Zr. Gabriël 
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De voorzitter van het Comité prees de Zusters Ursulinen omdat zij een katholieke 

school begonnen waren in Ternat. De huidige school is het resultaat van dit 

initiatief. Hij bedankte iedereen die had bijgedragen tot het succes van dit werk. 
 

De minister van opvoeding was erg onder de indruk en sprak haar waardering uit 

voor de directeur en zijn comité alsook voor de leraren die zich volledig inzetten 

voor de leerlingen. Ze nodigde iedereen uit naar de toekomst te kijken en nieuwe 

initiatieven te blijven ontwikkelen. 
 

In elk klaslokaal werd een kruisbeeld gehangen dat gezegend werd door de 

bezoekende priesters. Na de prachtige plechtigheid genoten allen een kleine 

versnapering, overtuigd van het feit dat de toekomst verzekerd is en dat het 

Christelijk geloof nog steeds belangrijk is. 

Zuster Agnes Schollaert o.s.u. 

DR Congo Provincie 

Grote Meren Debatwedstrijd 
 

Zeven meisjes van het 5e en 6e jaar van het Chemchemlyceum, wonnen de eerste 

plaats in een moeilijke debatcompetitie. Ze waren zeer goed voorbereid door twee 

leraren voor een reeks debatten die leidden tot de finales in Bukavu. De meisjes 

van Chemchem moesten het in de finale opnemen tegen de Jezuïetenschool Alfajiri. 

Debatclubs uit Rwanda, Burundi en DR Congo namen ook deel. De meisjes behaalden 

de hoogste score en veroverden de titel van kampioen van de debatwedstrijd van 

het gebied van de Grote Meren. 
 

Deze competitie leert leerlingen zelf onderzoek voeren en vlot communiceren. 

Team spirit en leiderschap worden erdoor ontwikkeld en de leerlingen oefenen 

vaardigheden die nuttig zijn bij het uitvoeren van hun toekomstige rol in de 

maatschappij als wereldburgers. 
 

De jury houdt rekening met helderheid van gedachten, woordenschat, 

overtuigingskracht, team spirit en algemeen voorkomen. 
 

Als besluit feliciteren we de zusters voor hun inzet om jongeren te vormen die in 
staat zijn de wereld van vandaag te veranderen en vooral voor hun bezorgdheid om 
de vrouw te helpen haar plaats in de maatschappij te verwerven. 
 

Zusters bemiddelen in conflicten. 
 

Zusters die betrokken zijn bij opvoeding in Congo moeten vaak families in 

moeilijkheden helpen. In één situatie werd een jongetje van 6 gekidnapt en de 

ouders hadden de 5000 dollar niet die de kidnappers eisten. Een Zuster kwam de 

familie te hulp, bad met hen en i.p.v. de 5000 dollar, betaalden ze 1000 dollar  

en na een week werd het kind bevrijd. 
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Een ander geval betrof een meisje uit een lagere school dat door haar stiefmoeder 

uit het huis werd gezet. Met de hulp van een vriend bij wie ze onderdak had 

gevonden en een Zuster, kon de vader van het kind de relaties in de familie 

herstellen en het meisje werd opnieuw in het gezin aanvaard. 
 

Een derde voorbeeld betrof een familie waar de stiefmoeder een meisje zwaar 

mishandelde. Met de hulp van een Zuster vroegen de ouders vergiffenis aan het 

meisje. De Zuster blijft de familie begeleiden. 
 

Deze voorbeelden tonen aan dat op onze Zusters vaak een beroep wordt gedaan om 

te bemiddelen en conflicten te helpen oplossen. 
 

Zuster Francoise Kika Sadiki heeft een boek gepubliceerd , gebaseerd op de 

geschiedenis van 164 jongeren. Ze stelde vast dat de cultuur tegenstrijdige 

boodschappen geeft over de opvoeding van jongeren. Wat scholen en kerken 

verbieden aan jongeren wordt in bepaalde stammen aanvaard en zelfs bevorderd 

bij jongeren. Daarbij komt nog dat de media soms christelijke waarden in gevaar 

brengen en de moraal ondergraven. 

Zuster Colette Mwamini 

Ursulinen SDG Wedstrijd 
 

Leerlingen werden uitgenodigd 

een poster te ontwerpen rond 

één van de UN Verantwoorde 

Ontwikkelingsdoelen. Bisimwa 

uit Matunda 2 in Goma 

illustreerde in haar kunstwerk 

Doel #2 “Stop de honger, zorg 

ervoor dat er genoeg voedsel is, 

verbeter de voeding en 

bevorder verantwoorde 

landbouw. “Het kunstwerk stelt 

5 mensen voor die groenten en 

fruit kweken. Hun inspanningen hebben een rijke oogst opgebracht. Proficiat voor 

deze gelauwerde tekening. 
  

UN: Internationale Familiedag. 
 

Ieder jaar, op 15 mei, vieren we de internationale familiedag. Het thema voor dit 

jaar is:” Families, opvoeding en welzijn”. Die dag willen we beklemtonen hoe 

belangrjk opvoeding op jonge leeftijd is en levenslang kansen biedt aan kinderen en 

jongeren. Ouders, grootouders en gezinsleden spelen een belangrijke rol voor het 

welzijn van kinderen. 
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Zegening van Sint Ursula Niwas Jangethi, Meerut een nieuwe 

missiepost in de Gumla Provincie 
 

Op 17 juli 2016 startte de Gumla Provincie een nieuwe missiepost in Jangethi, in 

hrt Meerutdiocees. Op 14 februari 2017 werd de nieuwe residentie voor de 

zusters , gebouwd door het diocees, ingewijd. 
 

Zuster Maria Swarnlata Kujur, Provinciaal van de Gumla Provincie en haar drie 

raadsleden, Zuster Kumudini Tirkey, 

Zuster Anita Jyoti Lakra en Zuster 

Mukta Topno waren aanwezig samen 

met Zuster Flora, Secretaresse van 

de Provincie, Zuster Jacinta, Zuster 

Kirti Kiran Xess, twee zusters van 

Mayur Vihar: Zuster Virginia Lakra 

en Zuster Philomena Tirkey, één 

Zuster van Patel Nagar, Zuster 

Jagrani. Vereerden deze 

gelegenheid met hun aanwezigheid: 

Bisschop Francis Calyst, Bisschop 

van Meerut Diocees en Bisschop 

Charles Soreng, Bisschop emeritus 

van Hazaribag Diocees en vele anderen. 
 

De plechtigheid begon met een processie. Bisschoppen en priesters werden 

verwelkomd aan de toegangspoort van het nieuwe klooster door de vrouwen van de 

parochie en een melodieus koor. Het lint werd doorgeknipt door beide Bisschoppen 

en de provinciale Overste.Bisschop Francis ontsloot de poort en overhandigde de 

sleutel aan de Provinciaal. Hij zegende het klooster. 
 

De Heilige Mis werd geconcelebreerd in de kapel van het klooster. Bisschop 

Charles Soreng was de hoofdcelebrant. In zijn sermoen zegde Bisschop Francis dat 

de aanwezigheid van religieuze zusters erg belangrijk is omdat gewijde zusters 

geen gewone vrouwen zijn. Ze zijn gewijd, gezegend en bestemd voor een speciale 

taak. Daarom moeten ze in contact blijven met God en is in elk religieus huis het 

Heilig Sacrament aanwezig. Wanneer we buiten gaan moeten we gezegend worden 

en als we terug komen moeten we dank zeggen. Op die manier blijven we steeds in 

contact met God.     

Zuster Flora Bhengra osu 

Tezpur Provincie: 

Festival van de kleine Northeast Christelijke Gemeenschap 2017 

 

Deze Christelijke gemeenschap vierde haar 15- jarig bestaan in Noordoost India. 

Het doel van dit festival, dat gehouden werd van 23 tot 26 februari, was het  

Zusters Juliana, Anita, Fr. John Chiman, 

Bisschop Francis Kalist, Sanjita & Nilmani 
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vieren van het werk van deze gemeenschap. 15 Afgevaardigden, telkens van één van 

de 15 Diocesen , namen 

eraan deel. Er waren 

bisschoppen, priesters, 

religieuze zusters en 

broeders en lekenleiders. 
 

Het thema was: “Families 

evangeliseren door kleine 

Christelijke 

Gemeenschappen.” Het 

thema is zeer relevant in 

de Northeast context 

vermits de familie een vitale rol speelt in het leven van de Kerk en de 

gemeenschap. Volgende onderwerpen werden besproken: a) de vreugde van de 

liefde , ervaren in de familie, is de vreugde van de Kerk. b) het evangelie delen is 

een manier om Christus in het centrum van de familie te plaatsen en medewerkers 

te vormen voor evangelisatie. c) de kracht van kleine Christelijke gemeenschappen 

evangeliseert families. 
 

Deze conventie hielp ons begrijpen hoe kleine Christelijke Gemeenschappen meer 

betekenis, vreugde en doel kunnen brengen in ons persoonlijk leven ,ons 

familieleven, parochieleven . En we begrijpen hoe de doelstellingen van deze kleine 

gemeenschappen geloof bevorderen en bijdragen tot natievorming door het 

bevorderen van vrede en voorspoed in Assam en North-East. 
 

Het was onze vreugde en voorrecht deel te mogen nemen aan dit programma. 

Zusters Cornelia, Agnes, Helen, Mansweta, Usha, Mridula, Bridget en Mary waren 

aanwezig op dit mooie initiatief. 

Zusters Mridula Tirkey en Bridgit Soreng 

Nieuwe missionarissen uit India 

 

Zuster Anima Sosan Kujur van de Gumla Provincie en Zuster Helena Soreng van de 

Tezpur Provincie, hebben Gods uitnodiging aanvaard om missionarissen te worden in 

Guyana. Door hun aanwezigheid kan de missie blijven bestaan. 

 

 

 

  


