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Opening van het Jubileumjaar 
 

Het Jubileumjaar voor de 200ste Verjaardag van de Stichting van de 

Ursulinencongregatie werd op 30 april 2017 plechtig geopend met een 

Eucharistieviering in de Sint-Jan-Baptistkerk in Tildonk, waar Joannes Lambertz 

meer dan 50 jaar pastoor was.  Nagenoeg 200 Zusters Ursulinen, aangesloten leden, 

familieleden en vrienden kwamen samen voor deze speciale liturgie, in diezelfde kerk 

waar de eerste drie Ursulinen hun geloften aflegden. P. Steven Wielandts, Vicaris 

voor het godgewijde leven van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel was de 

hoofdcelebrant en werd begeleid door zes andere priesters en een diaken.  Hij 

moedigde allen aan te waken over het Woord in onze harten. Ons Charisma is niet om 

gewoon maar bewaard te worden. De gaven van de Heilige Geest zijn bedoeld om de 

mensheid te vernieuwen. Door lief te hebben blijven we voor altijd jong.   
 

De Liturgie werd op schitterende wijze muzikaal opgeluisterd door de Cantorij de 

Brug uit Lier.  
 

Zr. Hildegarde Verherstraeten verwelkomde iedereen hartelijk met de volgende 

woorden: ” Onze viering markeert vandaag het begin van een jaar van vernieuwing en 

studie dat op 30 april 2018 eindigt met de viering van de oprichting van onze 

Congregatie van Zusters Ursulinen van Tildonk door onze geestelijke vader Joannes 

Cornelius Martinus Lambertz. " 
 

In haar openingswoord zei Zuster Bimla Minj het volgende: "De Heer heeft wonderen 

verricht door onze congregatie te begeleiden, te bewaken en te beschermen wanneer 

ze zich door de jaren heen vanuit Tildonk verspreidde naar India, Canada, de 

Verenigde Staten, Congo en Brits Guyana. Met het oog op de toekomst zei Zuster 

Bimla: "De vlam van de liefde nodigt ons uit om Gods liefde en trouw te bejubelen en 

te vieren in overeenstemming met het thema van het Jubileum: Wakker het Vuur van 

de Liefde terug aan." Tijdens de mis werd er een nieuw huldenblijk aan Pastoor 

Lambertz onthuld, een icoon van de hand van Gerda Smets.  Vooraleer dit icoon te 

realiseren heeft zij de plaatsen die in verband staan met Pastoor Joannes Lambertz 

bezocht, veel gelezen over zijn leven en zendingswerk, en diep nagedacht en 

gemediteerd over zijn leven en spiritualiteit.  

 

Na de Misviering werden alle aanwezigen uitgenodigd op de receptie die doorging in 

het originele Ursulinenklooster, het huidige internaat vlakbij de Kerk.  
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P. Steven Weilandts, de hoofdcelebrant van de Openingsmis, samen met P. George 

Panna, P. Jef Tops, P. Jozef Verbelen, P. Jozef De Ridder, Abbé  Guy Kasazi, P. Nikita 

Skatsh, en Deacon Jean Paul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusters Isabelle, Bimla en Nirmala onthullen het icoon van 

Pastoor Johannes  Lambertz tijdens de Liturgieviering. 
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 “Het rustige dorpje Tildonk is nog 

immer een dorp, alhoewel de grote 

Oorlog veranderingen     bracht, maar de 

vrede van God lijkt te zweven over het 

graf van de heilige priester. Hij ligt 

onder de schaduw van zijn kerk.”  Uit "Le 

Saint Curé de Thildonck" door Eerw. F. 

Holemans.  

 

 

 

Bijeenkomst van de 

Uitgebreide Raad 

 

Tijdens de 

bijeenkomst van de 

uitgebreide raad in 

mei namen de leden 

even pauze om te 

genieten van het 

zonnetje in de tuin 

van het Generalaat.                                              

 

 

 

 

Mevr. Fanny Lopez, die aan het 

hoofd staat van onze 

Missieprokuur, bracht verslag 

uit over het nieuwste 

ontwikkelingsproject.  

 

 

 

 

 

 

 

De Provincie Ranchi 
 

De Provincie Ranchi heeft een “Province Education Team” (Provinciaal Onderwijs- 

team), dat programma’s uitwerkt en geeft ter bevordering van de groei van de 

studenten in de Ursulinenscholen.  
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Van 23-26 april gaven Zr. Dorothea en Zr. Mary Grace een seminarie voor 

studentenleiders en studenten van de hogere klassen van 11 Ursulinen High Schools. 

170 studenten leerden er hoe een leider zich gedraagt ten overstaan van anderen en 

hoe hij hen kan 

motiveren.  Aan 

de basis hiervan 

lag een 

thema/een 

leidraad: "Een 

leider is degene 

die de weg weet, 

de weg volgt en 

de weg wijst." 

Elke student 

ontving op het 

einde van het 

programma een 

getuigschrift van 

leiderschap.  
 

Van 2-5 mei werd er een Leiderschaps-Programma gegeven aan de katholieke 

studenten van de Ursulinen Middelbare scholen onder leiding van Sr. Mary Grace, de 

coördinatrice van de “Province Education Commission” (Provinciale Onderwijs-

commissie) en Zr. Helen Bara. Rollenspellen, allerlei spelen en groepsdiscussies 

hielpen de  studenten om zichzelf te ontdekken, om zelfvertrouwen te krijgen en de 

nadruk te leggen op hun verborgen kwaliteiten. 
 

De zusters waren vervuld van vreugde om ons jubileumjaar aan te kondigen in hun 

respectievelijke parochies, omliggende gemeenten en Instellingen. "De Negen dagen 

Noveen verbond ons opnieuw in de geest en het charisma van onze lieve Pastoor 

Joannes Lambertz. We waren vervuld van dankbaarheid voor de grote werken van God 

in de Congregatie. " 
 

Province Education Team - mei in de Omzendbrief van Ranchi 
 

Belgische Provincie 
 

Elk jaar organiseert de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen (URV) in de maand mei 

ontmoetingsdagen voor de hogere oversten van Vlaanderen. Dit jaar gingen deze door 

op 10-11-12 mei in de Duinse Polders in Blankenberge. 
 

Het thema van dit jaar was “Religieuzen in een groeiend multiculturele kerk en 
samenleving in Vlaanderen” . De deelnemers werden begroet door Mgr. Augustine 

Kasujja, Apostolische Nuntius in België. De inleiding op het thema: “Wat is er aan het 
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gebeuren in Vlaanderen (België) en welke ontwikkelingen mogen we in de toekomst  

nog verwachten?” werd verzorgd door Didier Vanderslycke. 
 

Op donderdag 11 mei, sprak P. Johan Leman de groep over het onderwerp "Wat is er 

nodig opdat een multiculturele kerk en samenleving  goed en menswaardig kan 

functioneren? Werkt het huidige Belgische (Vlaamse) integratiebeleid".  Er gebeurt 

al heel wat, maar er moet nog veel gedaan worden om er voor te zorgen dat het 

integratiebeleid goed zou werken. 
 

Op donderdagmiddag sprak P. Mark Butaye sprak over "Opties voor een multiculturele 

kerk". Hij deed dat aan de hand van feiten en perspectieven; het was bemoedigend, 

verklarend en hoopgevend. Daarop volgde een panelgesprek waaraan Zr. Lilima Toppo 

van Scherpenheuvel deelnam en sprak over haar ervaring met leven in België. 

 

Op vrijdag 12 mei sprak P. Eric Manhaeghe over: "Wat betekent dit nu voor ons als 

religieuzen? Wat is onze plaats en/of inbreng wanneer we spreken over 

interreligieuze dialoog?” Conclusie: Nu moeten we hiermee aan het werk in onze 

congregatie en in ons leven.  
 

Zr. Ghislaine Debusschere 

Feest in Floordam 
 

Op 23 mei werd Zr. Henriette Verheyen 100!   Op 22 mei was er feest in Floordam 

om deze belangrijke gebeurtenis in de Belgische Provincie te vieren. De dag omvatte 

een liturgie, een heerlijke maaltijd, dansen en een power point presentatie met foto's 

van de jarige doorheen de jaren. De versiering was speciaal gemaakt in haar 

lievelingskleur, rood. De kaarten en beste wensen draaiden allemaal om hetzelfde 

thema: een Gelukkige 100ste verjaardag! 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De burgemeester overhandigde Zr Henriëtte een foto van de 

Koning en de Koningin als aandenken. 
 


