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Een verschil maken in onze relatie tot God 

en de anderen 
 

Opnieuw worden we uitgenodigd een 

antwoord te geven op Gods uitnodiging voor 

deze Vastenperiode. DeVasten is een 

periode van veertig dagen ter voorbereiding 

van de ontmoeting met de verrezen 

Christus met Pasen. 
 

Wanneer we nadenken over die Vastentijd, 

dan lijkt het wel een tijd waarin we 

bepaalde zaken moeten uitvoeren (bidden, 

delen en boetedoening). Als je de vasten zo 

bekijkt lijkt die wel beperkt tot een 

bepaalde periode terwijl hij kenmerken 

vertoont die ons hele leven kunnen 

toegepast worden. 

De periode van de Vasten nodigt ons uit 

even afstand te nemen en te kijken hoe we 

ons Christelijk leven kunnen heroriënteren 

door ons te concentreren op wat essentieel 

is. 
 

De Vasten herinnert er ons aan onze relatie 

met God en de anderen te heroriënteren. 

Relaties voeden ons volledige “ zijn “ en 

leiden ons tot harmonisch samenleven met 

God en de anderen. De weg van de Vasten is 

een weg van geluk die het resultaat is van 

de keuze tussen een leven in liefde , dat 

Christus ons aanbiedt , en een leven in 

egoïsme. 
 

We moeten ons “ bekeren” om tot een 

andere relatie te komen met God en de 

anderen.Door diepe innerlijke contemplatie 

ontmoeten we God ten volle. In die relatie 

zendt God zijn Geest tot ons , die wij dan 

op onze beurt aan anderen overdragen. 

“ Wanneer er overgave is in relatie, kan er 

ook leven in anderen ontstaan; het kan 

leiden tot een nieuwe geboorte, die van 

onze ware identiteit: “dochters en zonen 

van God”. 
 

Christenen worden door innerlijke 

verandering ,betekent vrij aanvaarden dat 

we afhangen van God, onze Schepper, dat 

we de liefdesschool van God aan het kruis 

beleven en leren deze liefde met anderen 

te delen. In feite worden we uitgenodigd de 

drie aspecten van “ relatie” te overdenken: 
 

gebed: de communicatie met God herstellen 

door na te denken over de misteries van 

Gods liefde: ons bezinnen over Gods “ 

natuur” die zich openbaart op verschillende 

wijzen. 
 

Delen: We moeten Gods natuur belichamen 

en zijn ambassadeurs worden bij anderen 

door:” Hem bekend te maken en geliefd” 
 

Boetedoening: tegenover onszelf: we 

moeten onszelf leeg maken en ruimte maken 

voor God en de anderen. 
 

Goed nieuws 

Hoe moet ik me bekeren om een verschil te 

maken in mijn relatie tot God en de anderen? 

             Zuster Bernadette Mwavita 
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Ons charisma bij Joannes Lambertz 
 

Tijdens deze Paasperiode heb ik nagedacht 

over de ontwikkeling van de vroege Kerk als 

kleine gemeenschap van gelovigen in 

Jeruzalem, tot haar snelle groei en 

verspreiding in de bekende gebieden van de 

wereld. 
 

Ik werd getroffen hoe sterk dit verhaal 

gelijkt op het ontstaan en de groei van de 

Ursulinen van Tildonk. Joannes Lambertz 

was, zoals de eerste leerlingen , een 

eenvoudig man met een diepe genegenheid 

tot God. Zijn openheid voor de aansporingen 

van de Heilige Geest, zettten hem aan tot 

initiatieven buiten alle verwachtingen voor 

een eenvoudige dorpspastoor. Zijn 

verlangen om God en Gods volk te dienen , 

leidde hem tot buitengewone 

verwezenlijkingen, op relatief korte tijd.  
 

Zoals het was voor de eerste leerlingen had 

Joannes niets anders dan zijn geloof en 

vertrouwen toen hij zijn ambt opnam.En 

ondanks alle onzekerheden slaagde hj er in 

enkele vrouwen samen te brengen in een 

stal en een parochieschool te starten, 

zodat de kinderen van Tildonk konden 

studeren in een milieu waar God centraal 

stond. Deze kleine stap werd bemoeilijkt 

door vele problemen en beproevingen. Maar 

hij hield vol door zijn geloof en 

doorzettingsvermogen. Vier jaar na de 

orichting moest de kleine gemeenschap van 

“ zusters” ontbonden worden bij Koninklijk 

Besluit. Maar noch Joannes noch deze 

vrouwen gaven hun droom op. Door 

voortdurend gebed en voorspraak van 

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, mochten 

de “ zusters” samen leven maar ze mochten 

zich geen religieuzen noemen. 
 

Kort na de onafhankelijkheid van België en 

de uitvaardiging van de godsdienstvrijheid, 

nam Joannes contact op met de Ursulinen 

van Bordeaux zodat de nieuwe groep 

religieuze zusters kon leven volgens hun 

regel. 
 

De kleine gemeenschap groeide en enkele 

jaren later legden de eerste Ursulinen van 

Tildonk hun eeuwige geloften af. 
 

Zoals Paulus was Joannes bezield met 

bekeringsijver. Binnen de veertig jaar 

verspreidden de Ursulinen van Tildonk zich 

over België, Nederland, Engeland en 

Indonesië. Kloosters en scholen ontstonden 

overal zoals de christelijke kerken zich 

verspreidden als gevolg van de apostolische 

inspanningen van Paulus. 
 

Wanneer we de groei van de eerste kerk 

vergelijken met die van de eerste Ursulinen 

van Tildonk, herkennen we het werk van de 

Geest, die iets groots doet ontstaan uit wat 

eerst nietig lijkt. Kunnen we ontdekken dat 

dezelfde Geest werkzaam is bij de 

Ursulinen van Tildonk? 
 

Het lijkt wel alsof we vandaag keuzes 

moeten maken. We kunnen kijken naar 

tekenen van achteruitgang in de U.S., 

België, en Canada en toegeven aan 

ontmoediging en gebrek aan hoop of we 

kunnen kijken naar de groei in India en 

Congo en groei waarnemen en nieuw leven. 

We kunnen geloof en hoop en vertrouwen 

hebben zoals Joannes Lambertz en doen 

wat we kunnen en open staan voor het werk 

van de Geest, of we kunnen de rest van 

onze dagen een afwachtende houding 

aannemen.. 
 

Ikzelf heb kracht gevonden in de hoop dat 

het mogelijk is dat God licht zal brengen en 

liefde en alles nieuw zal maken in een 

wereld die afglijdt naar duisternis en dood. 
 

  Geassocieerd lid van de US Provincie  

     Linda Siani 
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48th Plenaire vergadering van het CRWI 
 

De 48ste Conferentie van Religieuze 

Vrouwen van India (CRWI) vond plaats in 

het Sint-Jozeph Vaz Geestelijk         

Vernieuwingscentrum, Oud Goa, van 19 tot 

22 januari 2017. Het thema luidde:             

“Geroepen om Vrouwen te zijn van 

Bezinning, Gemeenschap en Barmhartigheid. 

Er waren 375 deelnemers. Dit welomlijnd en 

vandaag relevant thema droeg heel wat 

vuur,enthousiasme en kracht in zich in deze 

tijd van Chronos en Kairos, zoals werd 

toegelicht door Rev. Zr Rita Pinto RSCJ, de 

president van CRWJ, in haar 

programmaverklaring. 
 

Ze vestigde onze aandacht op de feiten die 

zich in de wereld voordoen en de noden van 

dit ogenblik. Ze stelde dat we, om 

efficiënte tekens en getuigen te zijn in een 

snel veranderende en zeer onrechtvaardige 

wereld, een Vizie nodig hebben die ons 

betekenis verschaft; een geloof dat ons 

moed geeft en een gemeenschap die ons 

draagt.Ze zette ons verder aan bewuste 

zuurdesem te zijn in de massa, een 

effectieve aanwezigheid die hoop brengt 

voor de gemarginaliseerden , oprechte 

mensen te zijn bij wie anderen kunnen zien 

wat het betekent de reis van de mens 

liefdevol en met verantwoordelijkszin te 

maken. 
 

Verschillende experten deelden hun 

overwegingen op 3 C's en verrijkten ons en 

riepen ons op om mensen van bezinning te 

zijn, bewust van Gods liefde en 

aanwezigheid in de kern van ons bestaan. 

Voortdurend op zoek naar de Goddelijke 

aanwezigheid die we vinden in het geloof en 

de hoop met een verlangende liefde naar 

het Goddelijke. Het goddelijke verbond 

leidt ons naar het delen en uitwisselen van 

intieme gedachten en gevoelens , gedeelde  

deelname in een mentale of spirituele 

ervaring en in de Christelijke eredienst 

waar brood en wijn geconsacreerd worden 

en gedeeld als Jezus' lichaam en bloed. Om 

genadevol en barmhartig te zijn zoals onze 

Hemelse Vader, hebben we dringend nood 

aan verdieping van onze relaties en 

verbondenheid en dat zal verzoening en 

vergevingsgezindheid vergemakkelijken. 
 

De 375 vrouwen, Hoofd Verantwoordelijken 

in Indië, zijn zich bewust van de 

hedendaagse situatie in de wereld en in 

Indië. Ze beloofden plechtig moedige 

stappen te zetten naar een juist 

toekomstperspectief i.v.m. het leven, de 

gemeenschap en de wereld, in antwoord op 

de uitnodiging van de Heilige Vader. 

We zullen ons uiterste best doen en zullen 

de juiste maatregelen treffen en 

richtlijnen uitvaardigen om de 

doelstellingen, die hierna vermeld worden, 

te realiseren. 
 

1. Gemeenschappen vormen van bezinning, 

gemeenschap en barmhartigheid. 
 

2. Solidariteit ontwikkelen en bezorgdheid 

voor het welzijn van de mensenfamilie en 

de hele schepping. 
 

3. Grenzen overschrijden om een 

wereldzusterschap te doen ontstaan. 
 

4. Meer zusters theologisch vormen. 
 

Zusters Ursula, Maria en Suchita,  

Provincialen uit Indië 

 

Archiefonderzoek over Pastoor Joannes 

Lambertz 
 

Op 7 februari brachten de zusters Bimla, 

Bernadette Uytterhoeven en Jane een 

nuttige namiddag door in de archieven van 

het Diocees van Mechelen. 
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Toen de zusters aankwamen lagen twee 

dossiers op hen te wachten. De archivaris 

was even geïnteresseerd in zijn vondst als 

de zusters. Eén dossier bevatte originele 

documenten over aangelegenheden tussen 

de Pastoor, Pastoor Joannes Lambertz en 

het Diocees. 

 

Het andere dossier bevatte brieven en 

documenten i.v.m. de stichting en de eerste 

dagen van de congregatie en ook een 

krantenartikel van 1900,waarin de Paus zijn 

wens uitdrukt dat alle Ursulinen één unie 

zouden vormen. Een ander papier is het 

document waarin de regering de Zusters 

beveelt hun school en klooster te verlaten 

en naar huis terug te keren. 
 

 

 

Er was te weinig tijd om het materiaal 

grondig te doorzoeken. Sommige 

documenten met betrekking tot de Kerk 

waren in het Latijn, andere in het Frans of 

Nederlands. Hier zie je een brief van 

Joannes Lambertz van 29 augustus 1866 , 

in het Latijn, waarin hij aan de Vicaris 

Generaal de toestemming vraagt om met 

pensioen te gaan maar toch de biecht mag 

blijven horen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 augustus kreeg Joannes Lambertz 

antwoord waarin staat dat hij niet langer 

de biecht mag horen o.w.v. zijn zwak 

geheugen. Hij zou mensen kunnen 

vergiffenis schenken die dat niet 

verdienen. 
 

Het doel van het bezoek was originele 

documenten vinden i.v.m. de stichting, die 

een nieuw licht zouden kunnen werpen op 

wat we weten uit onze lectuur daarover. 

Het onderzoek wordt verder gezet bij een 

volgend bezoek. 
zuster Jane Quinlan 

 

 

Voor uw bezinning 
 

Het voortdurend gebed en de zelfopoffering 

van Pastoor Joannes Lambertz, zijn uiterste 

eenvoud en geloof in God, gaven hem de moed 

om te durven en de kracht om vol te houden in 

de ondernemingen waarvan hij aanvoelde dat ze 

Gods wil waren. 

De officiële brief van de regering die de 

zusters beveelt het klooster te verlaten en de 

groep te ontbinden, gedateerd 14 september 

1822 
 


