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 Liefdevol aandenken aan moeder Henriette Ampe 

 

Moeder Henriette Ampe ( voor 

de familie “ tante Irma Ampe° , 

was samen met vele andere 

zusters Ursulinen van Tildonk 

missionaris in India van 1915 

tot 1972. Oorspronkelijk van 

Egem, Vlaanderen, kwam zij in 

september 1912 bij de 

Ursulinen van Tildonk. Ze 

verlangde er erg naar de 

mensen te helpen in de Lievens 

missiepost in India. 

 

Na een pelgrimstocht naar 

Lourdes schreef ze aan haar 

familie: “ Ik ben blij en 

tevreden…missionaris in India zijn maakt me blij. (23/09/2012, boek: Het Ampe Vuur 

van Egem tot India,p.69). In februari 1915, tijdens de eerste wereldoorlog, vertrok 

ze naar India samen met 7 zusters. Ze vervoegde de zusters die reeds actief waren 

in het missiewerk in Ranchi, Khunti, Tongo, en Rengarih. Vandaag, 102 jaar nadat ze 

voor het eerst naar India ging, organiseerde haar familie op 9 juli 2017 een “ 

dankdag”te Koekelare, in dankbare herinnering aan Moeder Henriette. 

 

Dit gebeuren bracht 4 generaties van de Ampe familie samen, met hun beste vrienden 

en de Zusters Ursulinen.De dag begon met een plechtige Eucharistieviering. Het 

thema van de viering was “ zending”.“Tante Irma Ampe- Moeder Henriette Ampe 
had een roeping, haar familie had ook een zending en samen brachten ze het tot 
een goed einde. In naam van de Ursulinenfamilie uitte zuster Bimla Minj haar 

dankbaarheid tot God voor het geschenk dat Moeder Henriette was en voor al haar 

missiewerk in India. Ze bedankte ook de familieleden, die de Ranchi missie blijven 

steunen, zelfs 45 jaar na haar dood. 

 

Na de Heilige Mis was er een korte receptie, gevolgd door de presentatie van het 

boek: “Het Ampe vuur van Egem tot India”. De achterneef, Bernard Lootens, heeft 

dit prachtige 352 pagina’s dikke boek samengesteld. Het brengt de missionarisgeest 
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van Moeder 

Henriette tot leven. 

Het boek bevat de 

stamboom van de 

Ampes, uitgebreide 

correspondentie, 

fotoalbums en de 

geschiedenis van de 

ontwikkeling van de 

missiepost te 

Ranchi. Joë, Moeder 

Henriette’s jongste 

zuster, heeft alle 

correspondentie 

bewaard. Dat maakt 

nu deel uit van het archief van de familie Ampe. 

 

Tijdens de receptie werd een film vertoond met een korte geschiedenis van de 

familie Ampe, het missionarisleven van Moeder Henriette en een korte getuigenis 

over Ursulinenzending in India. 

 

Uit respect en dankbaarheid voor het werk van Moeder Henriette schenkt de familie 

Ampe de opbrengst van het boek aan de missie. 

 

Het boek kan besteld worden bij zuster Bimla. 

 

        Zr Bimla Minj 

De Ranchi Provincie 

 

En hartelijk welkom aan nieuwe leden  

 

De Ursulinen van Tildonk 

van de Ranchi Provincie 

verwelkomden op 1 juli 

2017, 38 nieuwe leden als 

kandidaten voor de 

Congregatie. Zuster 

Suchita Shalini Xalxo osu, , 

de provinciale Overste, gaf 

elk van hen een bloem als 

verwelkomingsgebaar bij 

het begin van de 

plechtigheid. Het thema 

van de welkomceremonie was gebaseerd op: “ Kom en Zie” Jn 1:39. 

Zr. Bimla met de neef en nicht van Moeder Henriette 
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De nieuwe leden beantwoordden deze uitnodiging, elk om de beurt, met een gebed 

waarin ze zichzelf aanboden. Ze worden uitgenodigd om tot Jezus te komen, Hem te 

zien en te kennen en bij Hem te blijven, zoals in de Schrift. We danken God voor het 

verlangen dat hij deze jonge meisjes heeft geschonken om zich aan hem te geven 

door hun religieus leven. Laten we blijvend voor hen bidden God opdat hij hun 

verlangen brandend houdt zodat ze volharden in hun religieuze roeping. Moge God 

door deze jonge vrouwen wonderen blijven verrichten tot zijn meerdere glorie. 

Hartelijk welkom en beste wensen in gebed voor jullie, lieve kandidaten. 

        

Zr Suchita Shalini Xalxo 

 

De Tezpur Provincie 

 

“Velen zijn geroepen maar 

weinigen zijn uitverkoren”. 

Dit is inderdaad waar voor 

ons. Er waren vele 

kandidaten maar slechts 

zeven konden overgaan naar 

het tweede jaar van hun 

vorming. 

 

Door Gods genade werden 

zeven kandidaten van bij 

ons postulanten op 

Pinksterdag , 4 juni 2017. 

Ze waren erg gespannen. In processie kwamen ze, met een kaars in de hand, naar de 

kapel waar de volledige Kartic gemeenschap in gebed op hen wachtte, samen met de 

Provinciale Overste, Zuster Lucienne en haar eerste Raadslid, Zuster Pushpa Soreng. 

We baden samen en ze ontvingen het boek van Pastor Joannes Lambertz en de 

handleiding bij het gebedenboek. Loof de Heer 

 

          Zr Lucienne Kakanatt 

 


