Van het Generalaat
Drie leden van het Algemeen Bestuur bezochten Indië in oktober en november. Na
ontmoetingen met de vier Provincies in Ranchi, bezochten Zusters Bimla en
Bernadette de Zusters in Ambikapur. De Zusters Jane en Bernadette gingen naar de
Tezpur Provincie.
Ze bezochten het Assam gebied om er drie sessies te geven aan de Zusters en
Novicen van St. Marie van de Menswording maar ook om meer vertrouwd te worden
met het leven en de diensten in Assam.
Naast het zeer aangename bezoek aan de gemeenschappen in Assam was er tijd om
een theefabriek te bezoeken en een kleine rubberplantage en om langs het Kaziranga
Nationaal Park te gaan en een orchidee- en cultureel centrum te bezoeken.
Het Kaziranga Nationaal Park is UNESCO werelderfgoed. We zagen de Indische
eenhoorn, buffels en olifanten in de verder gelegen weiden.
Op 2 november ging Zuster Jane te Ranchi naar het kerkhof waar alle religieuzen van
het diocees begraven zijn. Het was een ongelooflijke ervaring te zien hoe mensen
toestroomden om een openluchtmisviering bj te wonen, opgedragen door de Kardinaal.
De Zusters versierden alle Ursulinengraven met guirlandes van goudbloemen,
boeketten bloemen en zelfs kaarsen en wierook.
Tegen 11 december zullen de Zusters terug op het Generlaat zijn. Ze zijn zeer
dankbaar voor de warme gastvrijheid en de liefde die ze mochten ervaren tijdens hun
verblijf in Indië

Ranchi
Ursulinen spreken de Jongerenconventie van het Khunti Diocees toe
Het Khunti Diocees hield een Jongerenconventie in de Torpa Parochie. Het
thema was: “De huidige en toekomstige situatie van jongeren in de
stammen”.Het driedaagse programma werd plechtig ingehuldigd door bisschop Rt.
Rev. Binay Kandulna D.D. op 26 oktober. De twee grote missionarissen, Fr. Constant
Lievens S.J. en Fr. Hoffman S.J. werden gehuldigd. Deze twee missionarissen hebben
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hard gewerkt om het land, water en de bossen van de stammen te redden. Vele
experten waren uitgenodigd om de 1200 jongeren toe te spreken.
Volgende onderwerpen werden behandeld: sociale- en stamidentiteit en de rechten
maar ook de uitdagingen en de verantwoordelijkheden van de jeugd. Twee Ursulinen
spraken de groep toe: Zr. Eva Roumold had het over opvoeding en Zr. Ranjita Kindo
behandelde het thema van de mensenhandel.
De jongeren brachten een zeer kleurrijk cultureel programma en keerden verheugd
en enthousiast terug naar huis. Ze waren vol hoop en edelmoedigheid en legden graag
de extra mijl af voor het welzijn van hun stamgemeenschappen.
Bewerking van een verslag, bezorgd door Zr. Bridgit Lakra

Culturele happening in het Ursuline Intermediate College(de derde graad
van het secondair onderwijs)
De grote jaarlijkse
ontmoeting
op
4
november
in
het
Ursuline Intermediate
College (de derde graad
van
het
secondair
onderwijs)
werd
georganiseerd door het
Opvoedingsteam van de
Ranchi Provincie.
Alle studenten toonden
buitengewoon artistiek
talent
met
hun
flamboyante kostuums en hun traditionele en moderne dansen. Een breed spectrum
van talenten toonde vaardigheid en verbeelding. De jonge vrouwen brachten moeilijke
yoga routines met verbazingwekkende acrobatische prestaties. De modeshow was een
opvoedkundige ervaring. De parade van prachtig geklede meisjes gaf klaar en helder
de eigenheid van elke Indische staat weer.
Interscolaire sketchwedstrijden (of competities)
De kinderen die optraden in de tussenschoolse sketchcompetitie op 15 november, ter
ere van Pastoor Joannes Lambertz, bezorgden alle aanwezigen veel plezier en
tevredenheid. In hun sketchen stelden de kinderen het leven en de spiritualiteit van
Pastoor Lambertz voor, een groot man die zijn leven ten dienste stelde van God en de
opvoeding van kinderen.
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Al werd er slechts een
korte tijd toegekend
voor elke sketch, toch
slaagden de studenten
van
vele
Ursulinescholen
erin
belangrijke
boodschappen over zijn
leven over te dragen.
De kostuums waren
aangepast aan het spel
en de handelingen en woorden waren duidelijk en gemakkelijk te volgen. Alle kinderen
op het podium acteerden vlot en ze beleefden er plezier aan en toonden creativiteit
en talent. Zuster Mary Grace, OSU, en haar toegewijde faculteit zowel als de leraars
die de sketchen voorbereidden, mogen gerust gefeliciteerd worden voor twee
waarlijk opvoedkundige gebeurtenissen.

Gumla
Missieprokuur sponsert Kinderproject
Mevrouw Fanny en Meneer Hugo
hebben 25 jaar in Indië gediend
als onderdeel van hun werk in de
Ursuline
missieprokuur.
Dankbaar tot God vierden de
Zusters dat zilveren jubileum in
het klooster van de Ursulinen te
Gumla. In november bezochten
ze Indië om te overleggen met
de Zusters die verantwoordelijk
zijn voor de kinderen die
gesponserd worden en om de
klaargemaakte kerstbrieven te
verzamelen, het rapport over de
Vorderingen (familie) en over het Geld (familie).
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