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Nieuws van het Generalaat 
 

Nu 2016 op zijn einde loopt zijn onze harten vervuld van dankbaarheid voor de 

zegeningen die wij dit jaar in vele opzichten mochten ondervinden, 

 

We willen onze dankbaarheid betuigen aan allen voor uw steun door gebed en uw 

genadevolle steun bij het uitvoeren van onze taak bij het leiden van de Congregatie. 

We betuigen ook onze dank aan Zuster Jyoti Kiro voor haar genereuze en betrokken 

dienst als Algemeen Secretaris. Zuster Jyoti Kiro beëindigt haar dienst van twee jaar 

aan het Generalaat en keert terug naar haar Provincie in januari 2017. 

 

Het einde van het jaar opent twee nieuwe 

mogelijkheden. We verwelkomen Zuster 

Kanchan Tirkey van de Ranchi Provincie, 

die Zuster Jyoti vervangt op het 

Secretariaat. Ze is in België aangekomen 

op 11 december en leert haar werk 

kennen en past zich aan aan de nieuwe 

omgeving. We danken haar voor haar 

genereus en moedig antwoord op Gods 

oproep om de Congregatie te dienen als 

Algemeen Secretaris bij het Generalaat. 

We wensen haar alle geluk in haar nieuwe opdracht.  

 

De heer Peter Grant, onze website 

manager is overgekomen van Fethard, 

Ierland, om het Algemeen Bestuur bij 

te staan bij het updaten van de 

website van de Congregatie, 

www.osutildonk.com. Peter heeft onze 

website onderhouden van bij het begin 

, nu meer dan vijf jaar geleden. Het is 

een werk in evolutie. 

 

http://www.osutildonk.com/
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Sr. Indumati Kujur,  Sr. Alexia Soreng,  Sr. Sandhya Toppo & Sr. Ursula Lakra 

Ambikapur Provincie 

Laatste professie 
 

Zuster Indumati, Zuster 

Aexia, Zuster Sandhya en 

Zuster Ursula van de 

Ambikapur Provincie hebben 

zich op 21 november 2016 

aan de Heer opgedragen door 

hun Eeuwige Geloften tijdens 

de Plechtigheid van de 

Opdracht van de Gezegende 

Maagd Maria. 
 

De Eucharistie werd opgedragen door Rt,Rev. Patras Minj S.J. Bisschop van Ambikapur 

samen met 17 priesters. De aanwezigheid van de familieleden verdubbelde de vreugde 

van de Zusters en gaf hen kracht om moedig verder te gaan in de dienst van de Heer. 

Rt. Rev. Bisschop citeerde in zijn homilie de profeet Hosea 2:16-17,21-22.” Door uw 

engagement gaat Jezus een nieuwe relatie aan met u en hij nodigt u uit bij Hem te 

blijven zoals de ranken van de wijngaart en veel vruchten te dragen.” Jn. 15:1-8 
 

Zuster Ursula Khalkho osu, Provinciale Overste , aanvaardde hun Laatste Geloften en 

aanvaardde hen als volwaardige leden van de Congregatie en Provincie. De plechtigheid 

was zeer stichtelijk met prachtige gezangen door de leerlingen van de Ursulineschool en 

de staf.  
 

Na de Eucharistieviering kregen allen een heerlijke maaltijd aangeboden . We 

feliciteren onze vier Zusters voor hun genereus antwoord aan God en verzekeren hen 

van ons blijvend gebed. 
 

    Zuster Ursula Khalkho 

Congo Vice-Provincie 
 

Training in Internationale ensenrechten 

Het Collectief Alpha Ujuvi kreeg een 

studiebeurs om deel te nemen aan een 

regionale vormingssessie over 

mensenrechten en het voorkomen van 

folteringen. Het seminarie werd 

georganiseerd door Equitas en 

gesponsord en geleid door de Canadese 

regering ,Het vond plaats in Kribi, 

Kameroen, van 30 oktober tot 12 

november. De deelnemers kwamen van 7 

landen: Burkina Faso, Burundi, Sénégal, 

Roeanda, RDC, Ivoorkusten Kameroen.  

Zr. Sylvie Ilunga, Coördinator van Alpha Ujuvi 

Bukavu, ontvangt een certificaat van Equitas 
 



 Zusters Ursulinen Generalaat, Musinstraat 1, 1210 Brussel  Page 3 
 

De belangrijkste reden waarom ik werd gekozen om deel te nemen aan dit Seminarie was 

dat onze Alpha Ujuvi Organisatie in Bukavu vrouwelijke slachtoffers van sexueel geweld 

en gedwongen en vroege huwelijken begeleidt. 
 

Deze vrouwen zijn beroofd van hun vrijheid. Vrouwen en meisjes zijn bijzonder 

kwetsbaar voor foltering en mishandeling wanneer ze beroofd zijn van hun vrijheid. 

Doorheen heel Afrika blijven vrouwen slachtoffer van discriminatie en schadelijke 

praktijken. 
 

Tijdens de sessies bestudeerden we : de Conventie van de Verenigde Naties tegen 
folteringen en de Implementatie van de Conventie tegen folteringen op nationaal vlak. 
De klemtoon werd gelegd op de fundamentele principes van de mensenrechten: 

Gelijkheid: iedereen gelijk maar allen verschillend, Geen discriminatie en geen 

uitsluiting.  
 

Deze sessie heeft me erg geholpen; op persoonlijk vlak als Ursuline en als medewerker 

van Alpha Ujuvi begrijp ik nu beter dat ik word uitgenodigd om de rechten van anderen 

te respecteren. Wanneer ik de waardigheid en de verscheidenheid van mensen 

respecteer, ben ik gemotiveerd om hun zelfverwezenlijking te verzekeren. Als je 

negatief ingesteld bent dan zie je overal problemen maar als je positief denkt dan vind 

je oplossingen voor alles.  
 

Deze sessie heeft me geholpen om vertrouwd te worden met nationale en internationale 

mensenrechtennormen. 

Ik ben zinnens training te geven rond dit thema aan de medewerkers van Alpha Ujuvi 

zodat ze het kunnen toepassen bij de begunstigden. 
  Zr. Sylvie Ilunga 

 

Uit de Gumla Provincie 
 

Dagen van dankzegging 

 

Zuster Carmela Kujur bracht de straal van diamant. 

Zuster Bindu Kujur bracht de straal van goud. 

Zuster Sabina Tigga bracht de straal van zilver. 
 

Wij, de Zusters van de Gumla Provincie ,vervoegden 

de Zusters Carmela, Bindu en Sabina op 11 december 

om God te danken voor de talloze zegeningen 

waarmee hij ons overlaadde. 
 

De Heilige Mis werd opgedragen door Fr. Cyprian Kullu, Vicaris Generaal. Een 

intrededans en een dans bij het offertorium droegen bij tot plechtigheid van de Mis. 

Tijdens de homilie zei Fr. Cyprian dat deze drie Zusters een kostbare schat aan de 

Provincie offeren en dat zijn Zilver, Goud en Diamant. We moeten God danken voor de 

kostbare gave van deze drie Zusters. 
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Alle Zusters hadden een aangenaam en kleurrijk programma voorbereid dat ze na de 

Heilige Mis voorstelden. Om 13 uur werd een jubileummaal opgediend ; allen genoten van 

het heerlijke voedsel en gingen daarna terug naar hun gemeenschappen en dankten de 

Heer voor deze drie Zusters. 
      Zuster Flora Bhengra 

 

Nieuws van de UN 
 

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2017 uitgeroepen tot 

Internationaal jaar van volgehouden Toerisme voor Ontwikkeling. Het doel van het jaar 

is het bevorderen van een betere verstandhouding onder alle mensen . De beslissing om 

dit thema te kiezen voor 2017, komt op een belangrijk ogenblik nu de internationale 

gemeenschap het Nieuwe Agenda 2030 heeft goedgekeurd en de Volgehouden 

Ontwikkelingsdoelen (SDGs) , goedgekeurd door de UN Algemene Vergadering vorige 

september. 

 

USA Provincie 
 

Liz Wilson, event manager van het Sint Ursula Center, 

schreef:” De handwerkbeurs is goed verlopen. Ik heb 

een foto toegevoegd van een vrouw die de 

gecrocheteerde engelversiering koopt die gemaakt 

werd in Ternat.Ik heb enkele prachtige zelfgemaakte 

kaarten aan de vrijwilligers en de Zusters gegeven. Ze 

vonden ze heel mooi. Dank u, Zusters van Ternat.” 

 

Sint Angela: een hedendaagse heilige 

 

In California (US) is er een school die 

Sint Angela Merici Parochieschool heet. Dit gebed werd geschreven door 

een leerling. 
 

“O Heer God, U genas Sint Angela toen ze blind was. Help ons uw liefde 

te zien en nooit blind te zijn voor ons geloof”. 
 

Sint Angela gaf haar leven om te zorgen voor de gehandicapten. Geef ons 

het medelijden om altijd de noodlijdenden te helpen en de toewijding om 

steeds een leven te leiden in diep geloof, zoals zij.  
 
 

De Heilige Angela onderrichtte jonge meisjes die geen opvoeding kregen; 

mogen we altijd onze leraars waarderen. Breng ons dichter bij U, o Heer God, en leid 

ons op onze weg naar Uw hemels koninkrijk. Sint Angela Merici, bid voor ons. 

Amen! 
 

Emily Arnell         

Gelukkige feestdag aan allen 


