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Van Zusters en onze gemeenschappen: 
 

De gezondheid van Zuster Imelda De Coster verzwakt en is daardoor verhuisd naar 

het verzorgingshuis “ Floordam.” Als trouwe penvriendin van jonge Ursulinen in Congo 

en India is ze goed gekend door onze zusters. Trouw blijft ze bidden voor al deze 

jonge zusters. 

Na dit schrijven verneem ik dat Zr.Imelda ons verlaten heeft om voor eeuwig te leven 

bij onze Vader. 

  

Het feest van de opdracht van Jezus in de Tempel, hebben we gevierd door 

eenzelfde gebedsviering die Zr. Hildegarde ons stuurde. In verbondenheid met 

mekaar hebben we gebeden om licht voor deze wereld. 

Opmerkelijk in België: 

Vele van onze zusters hebben al hun krachten en talenten gegeven voor de opvoeding 

van de jeugd in het onderwijs. Vanuit de politiek werkt men aan een grote hervorming 

van het middelbaar onderwijs (leerlingen van 12 tot 18 jaar). Dit gaat gepaard met 

veel discussie, met voor en tegenstanders. 
 

Heel Europa is begaan et de vluchtelingen problematiek, met heel wat drama’s van 

mensen die geen uitweg meer weten en blijven zitten in plaatsen en kampen in 

mensonwaardige omstandigheden. 

 

In België weigerde de minster een visum voor een gezin uit Syrië die toevlucht wil 

zoeken bij vrienden wondende in ons land. Het gezin hier in België vecht deze 

beslissing aan bij het gerecht. Deze strijd wordt nu verder gezet tot bij de Europese 

gemeenschap. Zo ver kan het gaan, voordat mensen recht krijgen op bescherming. 

 

Maak van elke dag een Internationale 

Vrouwendag. 

 

Het thema van de Internationale Vrouwendag op 8 

maart 2017 is: “Vrouwen in de veranderende wereld van de werkgelegenheid: Planeet 

50-50 tegen 2030”. 
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In 2015 hebben de wereldleiders de 17 haalbare ontwikkelingsdoelen aanvaard, 

waarbij ze gendergelijkheid en bevestiging van alle vrouwen en meisjes centraal 

geplaatst hebben op de Agenda voor 2030 i.v.m. Haalbare Ontwikkeling. 

Doel #5 Gendergelijkheid roept op om alle vrouwen en meisjes te ondersteunen zodat 

ze hun echte mogelijkheden kunnen ontwikkelen. De arbeidsmarkt is in volle evolutie 

en dat heeft belangrijke gevolgen voor vrouwen. 

https://www.internationalwomensday.com/about 

Uit Guyana 

Sint-Aloysiuskerk Tipuru in Zuid Pakaraimas vierden hun 100-jarig bestaan in de 

bergachtige streek van Guyana. “De rivieren zullen in de handen klappen en de bergen 

zullen samen juichen voor de aanwezigheid van de Heer.” Psalm 97: 8-9 drukte de 

vreugde uit van de aanwezigen die God prijsden en dankten voor de wonderbare daden 

die Hij voor hen stelde op hun geloofstocht. Bisschop Francis Alleyne ging voor in de 

plechtige heilige Eucharistieviering voor 500 gelovigen uit zes omliggende streken. 

“ Hartelijke gelukwensen voor de zusters Divya Gulab, Seraphina Kerketta, Crecencia 

Toppo en Nishi Susana Kujur voor hun inspanning om deze dag onvergetelijk te maken. 

Uit de Ranchi Jesuit Bulletin dec. 2016 

Uit de Congo Vice Provincie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuw missiehuis in Kigali omvat een 

kleuterschool en een ontvangstcentrum voor 

onze zusters die onderweg zijn vanuit Rwanda. 

 

https://www.internationalwomensday.com/about
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Uit de VS Provincie 

Op 18 januari vierde zuster 

Carmel Ruth haar honderdste 

verjaardag. Haar verjaardag 

werd op 21 januari gevierd in het 

Sint-Ursulacenter in Blue Point, 

NY.Vele familieleden en vrienden 

kwamen daar samen , waaronder 

25 verwanten die overgekomen 

waren van Ierland. Zuster 

Carmel dankt iedereen voor de 

vriendelijkheid en gulheid. 

Op 21 januari vierden de zusters 

Ursulinen en Geassocieerden van de 

US-Provincie hun jaarlijkse 

Stichtersdag in Blue Point ,N.Y. 

Het pogramma omvatte ook een 

initiatie gebedsdienst voor de 

nieuwe Geassocieerden Bonnie en 

Fred Bossert, hier op de foto in 

het midden. 

De Zusters Francoise Vihamba en Francoise Fazila tonen trots 

de trofee die de meisjes van Chemchem hebben gewonnen. 
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Uit de Tezpur Provincie 

Zuster Cornelia Bilung 

vierde haar gouden 

jubileum met twee 

Bisschoppen, vele 

priesters en religieuzen, 

haar twee lieve zusters 

en hun kinderenin het 

provincialaatshuis te 

Gutlong. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij, de zusters van de Tezpur Province, werden 

gezegend met zes nieuw geprofeste zusters op 8 

december 2016. 


