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Belgische Provincie 
 

Pelgrimstocht naar Kevelaer, Duitsland 3 juni 
 

Het Schrijn van Onze-Lieve-Vrouw te Kevelaer vereert Maria, “ 

Troosteres van de Bedrukten.” De geschiedenis is ontstaan 

tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), die Noord- Duitsland 

had verwoest. In 1642 kreeg Heinrich Busman , een koopman, een 

gravure die Maria voorstelde, met op de achtergrond de stad 

Luxemburg. Hij plaatste ze in een schrijn. In 1654 werd de Kapel 

van Barmhartigheid gebouwd, een zeshoekige constructie, om de 

afbeelding in onder te brengen en daar wordt ze tot vandaag 

bewaard. 
 

Na de Tweede Wereldoorlog werd Kevelaer een plaats van verzoening tussen Franse 

en Duitse katholieken. In 1948 kwam Bisschop Pierre-Marie Theas van Lourdes als 

pelgrim van vrede en verzoening naar Kevelaer. Hij was één van de stichters van Pax 

Christi. De eerste samenkomst van Pax Christi werd in 1949 gehouden te Kevelaer. 

Ter herinnering aan deze gebeurtenis werd een Pax Christi-kapel gebouwd . 
 

Onder een stralende zon vertrokken wij, de parochies van Scherpenheuvel, onder de 

leiding van onze  Pastoor Luc Van Hilst, op bedevaart naar Kevelaer om het 375ste 

jubileum mee te vieren. Negen zusters Ursulinen, die ook een Jubeljaar vieren, waren 

blij te kunnen deelnemen. 
 

In Kevelaer vierden we, samen met onze vrienden van Onze-Lieve-Vrouw van 

Luxemburg en Kevelaer, de 357ste verjaardag van dat bedevaartsoord. Dit werd 

gesticht door “Scherpenheuvel”. Na 375 jaar is men dat nog niet vergeten. De band 

blijft familiaal hartelijk. Onze Pastoor, Luc Van Hilst, gaf  na een  hartelijk 

welkomstwoordje, uitleg over het dagprogramma. We hielden een gebedsstonde om 

ons  in  de bedevaartssfeer te brengen. In de St.-Antoniuskirche Kevelaer werden we 

verwelkomd  met een hapje en een drankje.  Ook de bedevaarders van Luxemburg 

kwamen daar toe. Voor sommigen was het een hartelijk weerzien en de toon van een 

jubelfeest was gezet. In de kerk, die vol feestvierders zat,werd een korte 

liturgische plechtigheid gehouden. 

 

Na de viering gingen we in processie door de hoofdstraat naar de Kapellenplatz. De 

groep van Scherpenheuvel ging naar het genadenbeeld van Kevelaer. Iedere groep bad 

en zong in eigen taal.  Er stonden massa’s toeschouwers en biddende mensen langs de  
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langs de straten. 

Sommigen hadden 

altaartjes gemaakt 

voor O.-L.-Vrouw, die 

versierd waren  met 

kaarsjes en 

bloemen.Dan volgde 

een Plechtige 

Eucharistieviering 

die werd opgeluisterd 

door zangkoren en 

werd voorgegaan 

door de Kerkelijke 

Overheid.Na de viering gingen we zingend en biddend door de binnenstad en het 

genadenbeeld  werd teruggeplaatst in de Kapel. 
 

Op de Kapellenplatz kregen we een licht avondmaal, terwijl feestelijke muziek 

weerklonk.Tenslotte keerden we, begenadigd door het meevieren met Maria, terug 

naar  Scherpenheuvel. Dankbaar deelden wij onze ervaringen mee met elkaar als 

zusters Ursulinen. 
 

Zusters Nadinne Stuyck en Lilima Toppo 

Van de Ambikapur Provincie 
 

Provincie Dagen 2-6 juni 
 

Op beide “dagen van de 

Provincie” werd een bezinnende 

gebedsstonde gehouden van de 

Rozenkrans van de Zeven 

Smarten van Maria. De tweede 

dag begon met een 

Eucharistieviering. 

De sessies over Pastor Joannes 

Lambertz waren goed 

voorbereid en georganiseerd 

door het Spiritualiteit Team van 

de Ambikapur Provincie. Ze 

waren zeer inspirerend. Alle deelnemers waren onder de indruk van zijn spiritualiteit 

en ze hopen de inspiratie van onze Stichter te ervaren tijdens dit 200ste 

jubileumjaar. 

“Want ieder huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwer van alles is God.” Heb 

3:4). Op 27 mei werd het Ursulinenklooster samen met de verpleegafdeling 

ingezegend door Rt. Rev. Bisschop Paul Toppo, D,D,Bisschop van het Raigarh Diocees. 

Naast de zusters Ursulinen waren priesters en zusters van andere Congregaties die 
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in het Raigarh Diocees werkzaam zijn, samen met enkele gelovigen van de Sarangarh 

Denary, getuigen bij deze dag. We danken de Heer voor Zijn zegeningen en de genade 

om onze droom waar te hebben gemaakt. 
 

Zuster Ursula Khalkho 

DRC Vice Provincie 

De opening van het Jubileumjaar in Goma 

begon met een Zegening in de 

meditatiekamer, het oratorium genaamd. 

Daarna gingen we in processie naar de Mis, 

gevolgd door een maaltijd en dansen. De 

drie communiteiten in Goma vierden samen, 

en zo ook alle communiteiten in Katanga. 
 

Zuster Colette Mwami 

 

Ranchi Provincie 
 

Provincie dagen 27-28 mei 
 

Ongeveer 260 Zusters kwamen samen in het Ranchi Moederhuis om de Provinciedagen 

te vieren en de tweehonderste verjaardag van de stichting van onze congregatie.Het 

thema was “ Ontsteek opnieuw het Vuur van de Liefde.” Zuster Suchita sprak de 

openingsrede uit en bracht de beste groeten over van het Centraal Leidingsteam. Ze 

deelde ook het resultaat van de Uitgebreide Raadsvergadering mee. De raadsleden 

stelden hun bedenkingen voor i.v.m. het Gebedsleven, Zending, Leven in Gemeenschap 

en ons Gewijd leven. Tijdens de Heilige Eucharistie nodigde Rev. Fr. Nabore Lakra, 

S.J. ons allen uit het vuur van de liefde overal opnieuw te ontsteken. 
 

Het belangrijkste evenement van de namiddag was de voorstelling van de 

documentaire film over Pastor Joannes Lambertz, die gemaakt werd door Zuster 

Jyoti Kiro, osu (Gumla Provincie). We drukten onze diepe dankbaarheid uit tegenover 

het huidige en vorige Centraal Leidingsteam en Zuster Jyoti Kiro.Het bezinnend 

bekijken van de film deed onze genegenheid voor Pastor Lambertz toenemen. 
 

Op 28 mei werd het Jubileumumjaar geopend in de Provincie. Het was op 

Hemelvaartdag en het toeval was dat op Hemelvaartdag 1818 dat de drie Zusters 

begonnen aan hun 8-daagse retraite voor ze hun geloften aflegden.Tijdens de Heilige 

Eucharistieviering, die werd voorgegaan door Zijne Eminentie Telesphore P. Kardinaal 

Toppo D.D., dankten we God voor de gunsten die de Congregatie had mogen ontvangen 

en voor de wonderen, ,verricht in de Congregatie en door de Congregatie in de 

Wereldkerk. 
 

Bij deze gelegenheid ontving elke gemeenschap een kaars met het jubileumlogo , die 

gezegend werd door Zijne Eminentie en elk lid ontving een rozenkrans van de Zeven 

Smarten om te bidden zoals Pastor Lambertz. Zuster Suchita ontvouwde de 
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Jubileumvlag en we zongen een lofzang tot Joannes Lambertz. Daarna baden we de 

Rozenkrans van de Zeven Smarten. Bij deze gelegenheid werd een nieuwe CD (Audio) 

Archan – Part 1 verspreid. Het is een verzameling religieuze liederen, samengesteld 

door onze grote musicus, wijlen Zuster Veronica Surin, osu. 
 

Voor het Jubileumjaar werd volgend actieplan voorgesteld: We gaan “ quality time” 

besteden aan persoonlijk gebed en bezinning, we zullen van elkaar houden en elkaar 

waarderen. We zullen de onderlinge communicatie verbeteren. 
 

Zuster Matilda Dungdung 
 

Zuster Dorothy Ekka: Een leven in totale overgave 

 

We wisten dat Zuster Dorothy Ekka liefdevol werd verzorgd 

door onze zusters van het Sint-Ursula hospitaal, Lohardaga 

sinds december 2014 wegens haar broze gezondheid.Het nieuws 

dat de Heer haar tot zich had geroepen op zondag 11 juni om 4 

uur in de morgen, was een ongelooflijke schok voor allen.  
 

Ze stierf zoals ze geleefd had; een leven in totale overgave. Ze 

was svolledig bij bewustzijn tot het einde en herhaalde de 

gebeden die onze zusters van het hospitaal , van het 

Ursulinenklooster en van de T.T.C. Gemeenschappen aan haar 

ziekbed voorbaden. Haar laatste woorden waren: in uw handen ,Heer, leg ik mijn 

geest. Ze ontsliep vredevol in de Heer. R.I.P. 
 

Met haar overlijden komt er een einde aan een periode van dynamisch leiderschap in 

India en daarbuiten. Ze was begunstigd met gaven als wijsheid, toekomstvisie en een 

breed inzicht, zowel nationaal als internationaal. Tijdens haar leiderschap als 

Provinciaal van de onverdeelde Indische Provincie van 1970 tot 1978 en 1991 tot 

1994,stimuleerde en bevorderde ze leiderschap bij de jonge opkomende Indische 

zusters door ze voor te bereiden op de verschillende diensten en beroepen. 
 

Het Ursuline B.Ed. College werd tijdens haar beleid geopend. Het beantwoordde aan 

de noden van de tijd. Vele nieuwe huizen werden geopend in verschillende delen van 

India. Ze bereikte en raakte de harten van allen en ze bleef in de harten door haar 

vriendelijkheid en medevoelen. Ze was een “ Moeder” voor allen. Haar diep geloof en 

vertrouwen in God, haar integriteit, haar veerkracht in elke moeilijke situatie, haar 

sereniteit, maakten haar tot een religieuze vrouw met een geweldige innerlijke kracht 

en energie. 
 

Van augustus 1978 tot augustus 1984 werkte ze samen met het team van het eerste 

Internationale Algemene Bestuur; Zuster Benigna Cools was Algemeen Overste, 

zijzelf en Zuster Hedwig Owsiak waren Algemeen Assitenten. Het “ TRIO” , allen 

sterke dynamische leiders, gaven een belangrijke aanzet tot de geest van 

Internationaliteit in de Congregatie. Om dat doel te bereiken werd het eerste 
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Internationaal Hernieuwingsprogranna gehouden in België in de zomer van 1983. 

Tijdens hun beleid verwierf de Congregatie de Pontificale status als apostolische 

Congregatie op 18 oktober 1982. Op 15 september 1983 werden de Constituties 

“Volheid in het leven van Christus” door de Heilige Stoel goedgekeurd. Het was dit 

Algemeen Bestuur dat in 1983 het symbool koos en verspreidde dat we nu dragen: UT 

UNUM SINT. 
 

Zuster Dotothy heeft de Congregatie een belangrijk geschenk nagelaten nl. het boek: 

“Hoopvolle tocht van 1000 jaar”, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van 

de aankomst van de 4 pioniers in India in januari 2003. Dit geschenk is een 

blijvende getuigenis van haar diep inzicht, haar hard werk, haar kennis en wijsheid als 

ontwikkelde vrouw. 
 

Vandaag is ze niet meer persoonlijk onder ons maar we koesteren de herinnering aan 

een uitzonderlijke persoonlijkheid en we verzamelen de parels van haar gaven en 

kwaliteiten om onszelf te verrijken. Zo willen we een leven leiden, volledig in dienst 

van de Heer en voor anderen en zo reiken we tot de eeuwigheid. 
 

Zuster Placida Kispotta 

Tezpur Provincie 
 

Guyana missie 
 

Enkele jaren geleden werd de Guyana missie, die vroeger bemand werd door de Ranchi 

Provincie, opengesteld voor alle Indische Provincies. In het verleden werd de Tezpur 

Provincie al eens verzocht personeel te zenden, maar we hadden dat geweigerd omdat 

we niet voldoende zusters hadden. Toen onze Algemene Overste, zuster Bimla Minj , 

bij ons was in februari 2017, vroeg ze opnieuw een zuster. Ditmaal hebben we de 

uitnodiging aanvaard. Voor de eerste keer zal een zuster van de Tezpur Provincie als 

een echte missionaris naar Guyana gaan. 
 

Je zal wel graag weten wie deze heldin van de dag is bij deze zending.Het is Zuster 

Helena Soreng van de Doolahat gemeenschap. Proficiat lieve Helen. We bewonderen 

je moed om deze uitdaging te aanvaarden en je bereidheid alles te wagen voor het 

Koninkrijk van God.Laten we voor haar bidden opdat ze mag volharden in haar zending 

met veel moed en grote liefde. We wensen haar het allerbeste en verzekeren haar 

dat we voor haar zullen bidden. Op dit ogenblik brengt ze haar paspoort in orde. 

 

Toetreding tot het Postulaat 
 

Op vier juni traden zeven van onze kandidaten van hrt Ursulinenklooster Kartic toe 

tot het postulaat na gedurende één jaar het programma van kandidaat gevolgd te 

hebben. Zuster Lucienne, de Provinciaal, haar eerste raadslid, Zuster Pushpa Soreng 

en de meesteres van de postulanten, Zuster Mridula Xalxo ,waren aanwezig, samen 

met de assistent van de meesteres van de kandidaten en alle Zusters van de Kartic 
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Communauteit. Het was Pinksteren en we haden een prachtig programma , aangepast 

aan die gelegenheid. 

Zuster Lucienne Kakanatt 

De US Provincie 
 

De Zusters Mary Ellen Theriault en 

Joanne Callahan namen deel aan de 

LCWR (Leiderschap Conferentie van 

Religieuze vrouwen) Nieuw leiderschap 

Workshop.In maart, 105 leden van 29 

verschillende congregaties kwamen 

samen in het retraite- en 

conferentiecentrum in de St.- Maria van 

het Meer Universiteit in Mundelein, in 

de staat Illinois, voor de jaarlijkse 

Nieuw Leiderschap Workshop. 
 

De workshop ging vooral over de praktische uitdagingen van het leiderschap , het 

trouw blijven aan de zending en hoopvol blijven. Er werden contemplatieve structuren 

en processen voorgesteld en er waren belangrijke gelegenheden tot interactie tussen 

de deelnemers en met het begeleidende team.De hele dag door werden de deelnemers 

uitgenodigd na te denken over het geschenk dat religieus leven kan bieden aan de 

wereld op dit ogenblik in de geschiedenis. 
 

Nieuws van de UN 
 

De inheemse volkeren van de wereld 
 

Ieder jaar, op 9 augustus, wordt de Internationale dag van de 

Inheemse Volkeren van de Wereld gevierd om de rechten 

van de inheemse volkeren van de wereld te erkennen en te 

bevorderen. Deze gebeurtenis erkent de verwezenlijkingen 

en de bijdrage van inheemse volkeren ter verbetering van 

wereldproblemen zoals milieubescherming. 

 

Nieuws van het Generalaat i.v.m. de Bicentennial 
 

We hebben speciale kleurrijke logobadges ontworpen om onze 

bicentennial te vieren. Je kan die kopen en tegelijkertijd ons 

helpen bij ons Bicentennial Opvoedings Missieproject voor 

India en de DRC. De badge kost één dollar of één euro.  

Gelieve uw bestelling te sturen naar Zuster Kanchan op 

tildonkgenlate@gmail.com of quinlanosu@aol.com. We doen ons 

best om ze u zo snel mogelijk toe te sturen. 

 

 

De Zusters Mary Ellen and Joanne op 

de LCWF workshop 

 

mailto:tildonkgenlate@gmail.com
mailto:quinlanosu@aol.com

