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Van het Generalaat 
 

Luister met de oren van je hart 
 

De ontmoeting van de 4 leidersteams van de Indische Provincie met het Algemeen 

Bestuur, vond 

plaats in het 

nieuwe Sint-

Ursulagebouw 

in Ranchi, van 

25 tot 28 

oktober. 22 

Zusters 

namen deel. 

Het grote 

houten UT 

UNUM SINT 

herinnerde 

hen aan het thema: eenheid in verscheidenheid. 
 

Zuster Bimla leidde de groep tijdens de ontmoetingsdagen. Ze behandelde de 

leiderschapskwaliteiten en de waarde van de hoop. Ook de concrete strategische 

planning i.v.m. het uitwerken van de thema's van het Algemeen Kapittel en het 

Jubileum kwamen aan bod. Dit werd erg gewaardeerd door de groep. De vergadering 

bouwde verder op de afspraken van vorig jaar. Dat hielp de groep bij het ontwikkelen 

van de strategische doelen voor 2017.  
 

Alle beslissingen, initiatieven en resultaten die de groep heeft bereikt, zullen de weg 

wijzen voor de volgende jaren en zullen leiden tot toekomstige interprovinciale planning 

bij het uitwerken van de Richtlijnen van het Algemeen Kapittel en het thema van het 

Jubileum: Het Vuur van de liefde aanwakkeren. 
 

Van de eerste tot de laatste dag was volledige deelname de norm. Na elke sessie was 

er gelegenheid tot onderling contact en nu en dan tot contemplatieve dialoog en de 

daarbij horende langere stilteperiodes. De zorgvuldig samengestelde agenda bevatte 

presentaties over : Contemplatieve Spiritualiteit Beleving vandaag, engagement of 

betrokkenheid bij zending, Vorming en Planning en Samen Beleven. Onder deze eerder 

algemene titels werden specifieke thema's grondig aangepakt: 

Leiderschapskwaliteiten, CRI ( Conferentie van Religieus India) Uitdagingen voor Indië 

vandaag, Vorming op alle niveaus, Opvoeding en Kinderbescherming, Efficiënt gebruik 

van onze Ursulinen NGO status bij de Verenigde Naties, Interprovinciale 
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samenwerking, Spiritualiteit van de Beheerders, Financies en recente gegevens i.v.m. 

het Jubileumjaar. Om er zeker van te zijn dat de communicatie duidelijk was, werd 

gebruik gemaakt van klank en beeld in de vorm van powerpoints, grafische 

voorstellingen, video's en muziek. 
 

Tijdens de vergaderingen en de uitstap naar het Biodiversiteitpark leerden de 

deelnemers elkaar nog beter kennen. Relevante informatie, opgenomen in de verslagen, 

zal de provincies de weg wijzen bij hun planning en bij de aanpak van de dringende 

thema's van deze tijd. De groep waardeert ten zeerste alle diensten die werden 

aangeboden door de Zusters in de gemeenschap van het Provincialaat en het Noviciaat. 
 

Zuster Jane Quinlan 

Nieuws uit Congo 
 

Oudleerlingen van het Lyceum Sint Ursula werden uitgekozen door de Organisatie van 

DON BOSCO NGANGI, in samenwerking met Belgische professoren, voor een 

competitief examen over uitmuntendheid in Ondernemingsschap.  
 

Voor het examen kregen 30 studenten , die in Goma het secundair onderwijs hadden 

beëindigd, een voorbereidende vorming door Belgische professoren. Na de test werden 

zeven studenten geselecteerd, waarvan drie van het lyceum Sint Ursula, nl. Babiriki 

Lobela, Muhima Matita, Kinja Aurlie. 
 

Deze drie zullen financiële steun ontvangen voor universitaire studies. We zijn blij dat 

we hebben mogen bijdragen tot de vorming van deze elitestudenten.  
 

Rebecca KABUGHO, 22 jaar, was de jongste vrouw die de 2017 Internationale Prijs 

voor Moedige Vrouwen ontving. Die werd uitgereikt door de First Lady van de VS, 

Melania Trump.  
 

Rebecca Kabugho is een activiste bij de LUCHA (Strijd voor Verandering) 

burgerbeweging in de D.R. Congo. Wij Ursulinen zijn trots op haar want Zuster 

Françoise KIKA, Ursuline, geeft les aan haar op de Universiteit genaamd ULPGL.(Vrije 

Universiteit van de landen van de Grote Meren). 

Zuster Colette Mwamini 

Nieuws uit Indië 

Reünie van de geprofesten van het jaar 2002 
 

Wij, de geprofeste Zusters van 2002 van de vier Indische Provincies, hielden , na 15 

jaar religieus leven, onze Rëunie van 23 september tot 4 oktober 2017, in het 

Ursulinen Provincialaat , Kanke Road, Ranchi en in Ishopanthi Ashram Puri. Elkaar 

opnieuw ontmoeten na zovele jaren, was een merkwaardig gebeuren voor elk van ons , 

met tranen van ontroering en vreugde.We deelden de vreugdevolle en droeve geheimen 

uit ons verleden met elkaar en dat bracht ons dichter bij elkaar in liefde, bezorgdheid 

en betrokkenheid op elkaar. 

 



Zusters Ursulinen Generalaat, Musinstraat 1, 1210 Brussel 3 

 

De 7-daagse Contemplatieve Stilte Retraite in Puri leerde ons God ontdekken in de 

natuur en in alles. Het beleven van diepe stilte, spirituele activiteiten, de ervaring van 

de natuur en het delen van onze ervaringen op onze spirituele tocht met God, 

verrijkten en verlichtten ons allen om ons te vereenzelvigen met God en niet met onze 

woorden, gedachten, activiteiten , gevoelens en sensaties. 
 

We zijn de leiders van onze 

Congregatie en onze 

Provincie erg dankbaar voor 

deze gouden kans die ze ons 

gegeven hebben. We voelen 

ons verrijkt, herbrond, 

versterkt. We hebben 

genoten van onze 

herinneringen en koesteren 

ze. Dit zal ons helpen een 

efficiënt religieus leven te 

leiden in de komende jaren.We zijn zeer dankbaar voor de organisatie van de reis heen 

en terug en voor de comfortabele accommodatie. Allerhartelijkste dank gaat naar onze 

bewaarengelen , Zuster Helena en Zuster Dorothea Kullu, die ons overal vergezelden 

en begeleidden. 
 

Veel dank ook aan iedere Zuster van de Congregatie voor jullie lieve gebeden, hulp, 

steun, begeleiding en aanmoedigingen die ons hebben geholpen gedurende de laatste 15 

jaar van ons religieus leven. Jullie stonden ons bij als steunpilaren die ons geleid 

hebben naar deze betekenisvolle en vruchtbare reünie en retraite. Dank u wel, allen en 

elkeen.  

Zuster Anupa Xalxo 

Indiëdag in België 
 

De Indiëdag werd gevierd op 24 

september in het JezuÎtenhuis in 

Drongen, België. Zusters gekleed in 

traditionele kledij en jongeren die zich 

voorbereiden op een reis naar Ranchi, 

dansten samen. 
 

De zegening en inwijding van URSULA 

BHAWAN in het Ursulinenprovincialaat, Kanke Road, Ranchi. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Het nieuwe G+3 gebouw in het Provincialaat werd gezegend en ingewijd op 21 oktober, 

het feest van Sint Ursula.Om 10 uur verzamelden allen bij de toegang tot het gebouw. 

Zuster Suchita Shalini,  de Provinciale, verwelkomde allen en lichtte de bestemming 

van het gebouw toe.De priester, pastoor Michael Kerketta S.J., de overste van 

Tarunoday- het regionale seminarie, Borea, Kanke, zegende het water. Zuster Bimla 
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Minj, onze gerespecteerde Algemene Overste knipte 

het lint door en wijdde het gebouw plechtig in. Allen 

kwamen samen in het nieuw auditorium. Ondertussen 

sprenkelde de priester heilig water in elke hoek 

binnen en buiten het gebouw om slechte geesten te 

verdrijven, mochten die er zijn.Daarna werd een 

heilige Mis opgedragen voor dankbaarheid.Op het 

einde van de Misviering brachten Zuster Bimla en 

Zuster Suchita Shalini Xalxo een krachtige en 

inspirerende boodschap voor de Zusters.Daarna 

gingen allen naar beneden, naar de binnenplaats van 

het Noviciaat voor een korte receptie.Tenslotte 

schoven ze aan voor een rijke maaltijd. De 

aanwezigheid van Zuster Bimla zette de viering luister bij.We zijn onze weldoeners en 

sympathisanten dankbaar voor hun hulp en steun. Moge het nieuwe gebouw – URSULA 

BHAWAN – een huis van genade en vrede zijn voor allen die er binnentreden en er 

verblijven. 
 

Zuster Suchita Shalini Xalxo 

Uit de VS Provincie 
 

Op zaterdag 23 september 2017, vierden de 

Zusters Ursulinen van Tildonk van de VS 

Provincie het jubileum van 5 zusters. 

De Zusters Margaret Golub en James 

Francis McDonnell vierden 60 jaar religieus 

leven. Zuster Mairead Barrett, Zuster 

Joanne Callahan en Zuster Margaret O'Brien 

vierden 50 jaar. Meer dan 200 Zusters, 

Geassocieerden, familieleden en vrienden 

volgden met de jubilarissen de Heilige Mis in 

de Heilige Joannes Nepomucenekerk in 

Bohemia, NY. De Heilige Mis werd 

opgedragen door pastoor Eugene Barrett, OFM, de broer van Zuster Mairead. Zuster 

Margaret O'Brien bracht een zeer zinvolle en inspirerende beschouwing. Na de Mis 

werd iedereen uitgenodigd op een party onder de kerk. Het was een grote vieringsdag. 

Zuster Joanne Callahan 

Nieuws van de Verenigde Naties 
 

Een beeldhouwwerk op het terrein van de VN te 

NY stelt Sint Joris voor die de draak verslaat. De 

draak is samengesteld met fragmenten van Soviet 

SS-20 en US Pershing nucleaire raketten. Dit 

beeld wordt tentoongesteld om te herinneren aan 

de Internationale Dag voor de Eliminatie van 

Nucleaire Wapens op 26 september. 


