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Zusters Mary Ellen, Jane en Nirmala kwamen samen met 

andere Ursulines uit de VS gedurende voor de LCWR 

Assembly 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

   

 

 

Van het Algemeen Bestuur van de Congregatie 
 

Vergadering van het Internationaal 

Comité voor Financiën. Het nieuw 

samengestelde team voor 

Internationale Financiën vergadert in 

Brussel van 13 tot 15 september 

2017. Joanna Kennedy van het VK zal 

de ontmoeting organiseren. 
 

Ongeveer 650 leden van de 

Conferentie ontmoetten elkaar in 

Orlando, Florida, van 8 tot 11 

augustus. De zusters Nirmala en Jane 

woonden de jaarlijkse vergadering 

bij. Ze vertegenwoordigden het 

Algemeen Bestuur. Het thema was “ De aanwezigheid van liefde zijn: DE KRACHT 

VAN VERANDERING”. De klemtoon lag op de dienst van het leiderschap bij het 

bevorderen van de boodschap van het Evangelie in de wereld van vandaag. Voor een 

korte video opname die de hoogtepunten van de bijeenkomst weergeeft: 
https://animoto.com/play/WMAxoiTam4bAoBDcLeGDcLeGD5A?autostart=1) 
 

Nieuws van de Ambikapur Provincie 
 

Dank zij de voorspraak van onze stichter, pastoor Joannes Lambertz, zijn er 21 

nieuwe kandidaten. We danken onze stichter voor zijn gebed en loven de Almachtige 

God dit jaar voor het geschenk dat onze kandidaten zijn. 
 

Seminarie voor levensoriëntering 
 

Drie Ursulinen H. Secundaire scholen, namelijk Dharamjaigahr, Ambikapur en 

Kodaura, organiseerden een seminarie voor levensoriëntering voor studenten van de 

10e, 11de en 12de klassen. Alle deelnemers waren enthousiast en geïnspireerd om 

zichzelf beter te leren kennen. Ze kregen informatie over verschillende onderwerpen. 

Gelukwensen voor de schoolhoofden en leraren van deze drie scholen voor de 

organisatie van zulk prachtig initiatief voor de studenten. 
 

Nieuws uit de Gumla Provincie 
 

Op 20 juli 2017 vlogen de Zusters Sosan Anima Kujur en Helena Soreng van New 

Delhi naar Georgetown om de Zusters daar te vervoegen en hun zending aan te vatten 

https://animoto.com/play/WMAxoiTam4bAoBDcLeGDcLeGD5A?autostart=1
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De zusters van de Provincie organiseerden en leidden 

een Kamp in het Utsulinenklooster Gumla. 
 

L-R : Zusters Marie Dominique, Juliette, 

Joséphine, Aimérance en Pascasie 

in Karasabai, Guyana. Het was een gezegend ogenblik voor hen om de boodschap van 

liefde te kunnen brengen aan de mensen van Guyana. Tijdens de eerste weken zullen 

ze vooral leren hoe cultuurwaarden daar worden beleefd in het dagelijkse leven . We 

wensen ze succes en bidden voor hen nu ze Gods oproep hebben beantwoord met hun 

engagement. 
 

De Zusters van de Provincie 

organiseerden een Kamp in het 

Ursulinenklooster Gumla en ook 

muziekklassen voor 160 studenten. 

De doel van dit muziekprogramma 

was kwaliteiten en talenten 

ontwikkelen op vroege leeftijd. 
 

24 Juni 2017 is een hoogdag in de 

geschiedenis van het 

Ursulinenklooster, Konbir Noatoli. 

Op deze gezegende dag werd het 

langverwachte schoolgebouw van de 

Engelse Middenschool gezegend en ingehuldigd. 
 

Het personeel en de leerlingen van deze school en naburige scholen, de ouders, 

toezichters en overheidsfunctionarissen, waren in de wolken en toonden hun diepe 

dankbaarheid tot God, de Ursulinencongregatie, de bouwers en weldoeners , tijdens 

de Eucharistieviering, die toch de hoogste vorm van dankzegging is. Ze werd 

gehouden op de mooi versierde speelplaats van de school. 
 

17 energieke kandidaten beantwoordden Gods oproep om te werken in zijn wijngaard. 

De toetredingsplechtigheid vond plaats op 1 juli 2017. We bidden opdat ze mogen 

volhouden in hun roeping. 
 

Nieuws uit de DR Congo 
 

De zusters in de Vice Provincie 

werden op 15 augustus verblijd 

met de Professie van 5 zusters . 

De zusters Juliette, Joséphine 

en Marie Dominique legden hun 

eeuwige geloften af en de 

zusters Aimérance en Pascasie 

hun tijdelijke geloften. 
 

Zuster Espérance organiseerde 

verschillende conferenties voor 

de Zusters over de Heilige Angela en pastoor Lambertz. De lopende vormingssessies 

werden in augustus gehouden. 
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Nieuws van de Ranchi Provincie 
 

De jaarlijkse Ontmoetingsdag voor directrices en schoolhoofden vond plaats op 15 en 

16 juli. Volgende thema's werden goed onthaald en zetten de toon voor het 

jubileumjaar. 
 

Zuster Suchita Shalini Xalxo herinnerde de opvoeders eraan dat onze stichter, 

pastoor Joannes Lambertz , opvoeding beschouwde als een nobele taak die de kern 

uitmaakte van zijn roeping . Daarnaast en tegelijkertijd was er geloofsvorming. 

Daarom maken opvoeding en geloofsvorming integraal deel uit van de 

Ursulinenopvoeding. 
 

Zuster Matilda Dungdung: Wij leiders zijn als een brug tussen studenten, leraars en 

toezichters. We moeten vertrouwen stellen in de mogelijkheden van onze leraars 

zoals Jezus de mogelijkheden van zijn leerlingen beklemtoonde , eerder dan hun 

zwakheden. 
 

Zuster Mary Grace Toppo leidde de deelnemers terug naar de heilige grond van de 

Tildonk parochie, school en klooster met een diavoorstelling. Grasduinend door de 

geschiedenis kwamen we te weten dat Joannes Lambertz de Congregatie in de eerste 

plaats stichtte voor de opvoeding van de kinderen. Laat zijn nobel werk een drijvende 

kracht zijn voor ons allen ten allen tijde. 
 

Zuster Eve Justina Romould sprak over “ de Leiderschapgeheimen van Jezus” en 

beklemtoonde zijn leiderschapstalenten. Jezus is de leider van alle leiders. 
 

Zuster Julia George maakte ons bewust van mensensmokkel, geweld tegen meisjes en 

vrouwen. Op de 25e van elke maand kunnen studenten gele linten krijgen die ons 

herinneren aan “ Oranje Dag” , als uitdrukking van ons protest tegen alle geweld. 
 

Nieuws uit de Tezpur Provincie 
 

Ter gelegenheid van de “ bicentenary”, 

organiseerde onze Provincie een retraite in juli 

rond de spiritualiteit van onze stichter, pastoor 

Joannes Lambertz. Onze zusters waren erg 

geïnteresseerd in de figuur van onze stichter en 

leerden hem beter kennen. Het was de eerste 

keer dat onze zusters een retraite hadden die 

door onze eigen zusters werd gegeven. 
 

Nieuws van de VS Provincie 
 

Een van de Ursulinenhuizen in Kindu werd onlangs Het Barbara Wright Huis genoemd. 

De zusters in de VS Provincie zijn dankbaar voor het grote eerbetoon aan Zuster 

Barbara voor haar werk in de D.R. Congo. Zuster Joanne drukte haar waardering uit 

met de volgende woorden: “ Ze hield van de mensen en we zijn Zuster Esperance 

dankbaar dat ze dit heeft gedaan ter nagedachtenis aan Zuster Barbara.” 


