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Nieuws van het Generalaat 
 

De zusters van het Generalaat 

brachten een bezoek aan de 

Lierse gemeenschap. Je ziet hier 

een foto  met de zusters: Ursula 

Vinkx, Nirmala, Kujur, Jyoti Kiro, 

Bernadette Mwavita, Ghislaine 

Debusschere, Bimla Minj, 

Hildegarde Claes, Kanchan Tirkey 

and Annette Vinkx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zusters Bimla Nag, Bernadette 

Mwavita, Paula Geeraerts en Bimla 

Minj, genieten van een gesprek met 

de Zusters van Floordam met 

Kerstmis. 

 
 

 

 

Van de DRCongo 
 

Inspanningen voor vrede 
 

De Katholieke Kerk is voor vrede en rechtvaardigheid en daarom waren de bisschoppen 

van de DRCongo betrokken bij de dialoog, voorgesteld door het staatshoofd, tussen de 

verschillende politieke partijen om te helpen bij de recente politieke crisis. Het volk 
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stelde veel hoop in de bisschoppen die deelnamen aan de dialoog. 
 

De Paus zelf had de bisschoppen aangemoedigd en gevraagd om te bidden voor de DRC. 

We weten dat vele mensen voor ons hebben gebeden , evenals onze zusters die het 

nieuws volgden op de radio,televisie en in de kranten.  We danken jullie want uiteindelijk 

werd er een overeenkomst bereikt.  De meeste Congolezen hebben dan ook Kerstmis en 

Nieuwjaar 2017 zonder angst gevierd. 
 

Dank zij deze vrede konden 

onze zusters in Goma naar 

hun velden gaan op 10 

kilometer van de stad om 

bonen te oogsten. God heeft 

ons gezegend , want we zijn 

veilig daar geraakt en we 

hebben 700 kg. geoogst; dat 

was anders dan vorig jaar 

toen dieven de oogst hadden 

gestolen.  Nogmaals een 

gelukkig nieuw jaar aan allen.                   
 

 Zuster Colette Mwamini OSU 

Vreugde van de Furahini schoolkinderen 
 

Onlangs brachten enkele 

studenten van onze 

Ursuline hogeschool in 

Goma een bezoek aan de 

remediërende school voor 

kinderen, geleid door het 

Alpha Ujuvi Collectief. 

Kinderen in de 

remediërende school, 

Centrum Furahini, worden 

geholpen om schooljaren 

in te halen die ze gemist 

hebben door allerlei 

omstandigheden. Het 

Alpha Ujuvi Collectief richt zich op de eerste plaats op het ontwikkelen van relaties 

terwijl ze kinderen, die in moeilijke omstandigheden leven, helpen hun plaats in de 

maatschappij opnieuw te vinden. 
 

De hogeschool meisjes betoonden hun steun en aanmoediging op een materiële wijze 

door enkele zakken klederen te schenken. De gezichten van de kinderen van de Furahini 

Studenten van het Furahini Centrum verwelkomen de studenten 
van het 5e jaar in het Chem Chem Lyceum, die hen kwamen 

bezoeken als onderdeel van hun “outreach’  apostolaat. 
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school en de studenten van het Lyceum Chem Chem straalden van immense vreugde. 

De coordinator van het Alpha Ujuvi Collectief drukte haar waardering uit met een woord 

van dank in naam van de kinderen van het Furahini centrum. 
 

Bevorderen van de SDGs in Goma 
 

Verantwoord leiderschap veronderstelt dat we proberen de SDGs (Ondersteunende 

ontwikkelingdoelen, Sustainable Development Goals)  te realiseren al was het maar met 

kleine stapjes. Een voorbeeld van leiderschap komt van de studenten van het Chem Chem 

Lyceum, die helpen om het #16 te realiseren Vrede en Rechtvaardigheid. De leerlingen 

van de Ursulinenschool in Goma wonnen de cup in een debatcompetitie/ spreken in het 

openbaar, met als onderwerp: “ Onderdrukking van financieel bedrog in het gebied van 

Zuid Kivu van de Grote Meren, efficïent of niet efficiënt”. 
 

Deze buitengewone beloning voor de getalenteerde leerlingen van Chem Chem is 

vermeldenswaard omdat ook leelingen van Uganda, Rwanda en Burundi deelnamen. 

Vermits het plaats vond in Bukavu, nodigde de gouverneur van de stad een groep zusters 

uit in zijn residentie om hen te feliciteren. 
 

Alle jongeren oproepen tot verandering 
 

We verwachten nieuws, foto’s en resultaten van de SDG kunstwedstrijd die in 

september werd aangekondigd door Zusters Jane Quinlan en Matilda Dungdung. 

Kinderen tussen 8 en 14 jaar werden uitgenodigd een poster te ontwerpen met één van 

de 17 Ondersteunende Ontwikkelingsdoelen. De wedstrijd eindigt op 1 feb. Dank op 

voorhand om de SDGs door kunst te steunen en bevorderen. 
 

De kunstwedstrijd die door de Ursulinen wordt gesponsord, werd opgezet om kinderen 

vertrouwd te maken met de SDGs, die werden voorgesteld door de Verenigde Naties. 

Deze geven ons een reeks doelen die moeten bereikt worden om onze wereld beter te 

maken voor de volgende generaties. Door verschillende stemmen en ervaringen van de 

kinderen in onze Ursulinenscholen toe te laten, delen we hun inzicht in vrede, hun hoop 

voor hun land en de bestaande uitdagingen om te werken aan een blijvende en 

betekenisvolle vrede.  Kunst geeft ons een kijk in hun dromen voor morgen. 
 

Een vriendelijke Paus 
 

Op nieuwjaaravond om 23.45u telefoneerde Paus Franciscus naar de kleine gemeenschap 

van de Zusters Carmelitessen in Spanje, maar ze namen niet op. Hun ooit grote 

Communiteit is nu herleid tot slechts 5 Zusters. Drie van hen komen uit Argentinië, het 

vaderland van de Paus. Hij sprak een voicemail boodschap in het Spaans in: “ Wat zijn de 

zusters aan het doen, dat ze de telefoon niet kunnen beantwoorden? Ik ben Paus 

Franciscus en ik wil jullie groeten bij het einde van dit jaar. Ik zal zien of ik u later kan 

bellen.  Moge God u zegenen!” 
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Bouw gemeenschap waar we ook gaan -5e Raad 
 

Tijdens de Vergadering van de Ursulinen van Noord Amerika in juli, steunden Zusters 

Bimla en Jane de volgende Verklaring over geweldloosheid en Medeleven: “ We beloven 

plechtig te leven naar de oproep tot geweldloosheid en medeleven door ons gebed, onze 

gedachten, woorden en daden en deel te nemen in dialoog en  handelingen op plaatselijk 

vlak, om bij te dragen tot verzoening en begrip.” 
 

Een oproep tot respect voor elk individu werd herhaald. Onze verschillen mogen geen 

reden zijn tot onderling geweld maar moeten een kans zijn tot dialoog en tot het vinden 

van oplossingen in deze uitdagende tijden. 
 

De Heilige Angela Merici roept ons op: “ Leef in harmonie, verenigd in één hart en één 

wil.” 9e Raadgeving en “wees verbonden door de banden van liefdadigheid, respecteer 

elkaar, help elkaar, steun elkaar.” 9e Raadgeving 
 

Vanuit India 
 

AMRAT (Asian Movement of women Religious Against Trafficking in person) 

Beweging in Azië van religieuze vrouwen tegen mensenhandel. 
 

In het jaarverslag van AMRAT, 

werden de belangrijkste 

Oversten van religieuze vrouwen 

in India geïnformeerd over 

AMRAT tijdens hun Nationale 

plenaire vergadering. Ze werden 

allen aangemoedigd hun steun en 

deelname te verlenen aan deze 

belangrijke zending.  Het 

actieplan voor het jaar 2017 werd 

uitgelegd. Zusters van Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Odisha en M.P. hebben plechtig 

verklaard dat geweld tegen vrouwen moet ophouden. In antwoord op de oproep van de 

Secretaris Generaal van de VN in 2013, hebben vele Congregaties in India in hun 

opvoedingsinstellingen een Oranje Dag op de 25e van elke maand.  De leerlingen moeten 

een geel lint dragen in de vorm van het lint voor Aids Dag. Mensenhandel is een moderne 

vorm van slavernij die intrinsiek samenhangt met migratie. 
 

Mensenhandel bestrijden is een van de dringendste uitdagingen voor de internationale 

gemeenschap vandaag. Het aantal slachtoffers van deze gemene misdaad loopt jaarlijks 

in de honderdduizenden, mogelijk in de miljoenen. 
 

Neem contact op met Zuster Julia George (Ranchi Provincie -juliageorgek5@gmail.com) 

voor verduidelijking en hulp. 
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8 februari 2017 is de internationale dag voor gebed en bewustzijn tegen mensenhandel. 
 

Ranchi Provincie: intrededag van 11 Postulanten. 
 

Op onze stichtingsverjaardag, Vrijdag 

13 januari 2017, ontving de Ranchi 

Provincie een prachtig geschenk van 

de kerk van Chotanagpur in de 

personen van 11 dynamische en 

energieke postulanten voor de 

Provincie. De openingsceremonie begon 

om 11 uur. Alle postulanten stonden in 

hun nieuwe sari uniform in de rei aan 

de toegang van het vormingshuis met 

een brandende lamp in de hand. Ze 

stapten één na één de kapel binnen 

volgens de naamafroeping door de Provinciale Overste, Zuster Suchita Shalini Xalxo. 

Zuster Ansumala Tigga, de meesteres van de Postulanten, ging voor in een erg 

inspirerende gebedsdienst, gebaseerd op het thema, “Blijf in mijn liefde” Jn. 15:9. Elke 

postulant gaf zichzelf over in een zelfgemaakt offergebed, die heel echt waren en 

ontroerend.  
 

Hun genereus antwoord op Jezus’ oproep voor de Ursulinencongregatie werd verhelderd 

en versterkt door de lezing van het evangelie van de Heilige Johannes, 15:1-15.  Dat 

werd gevolgd door een korte bezinning door Zuster Matilda Dungdung en door 

tussentijdse gebeden door de Zusters die daar aanwezig waren. Ze kregen de boeken 

van Sint-Angela en Pastoor Joannes Lambertz en het medaillon van de Heilige Angela. 

Na de groepsfoto werden de postulanten begeleid naar de eetzaal en werden ze 

gefeliciteerd. Het programma werd afgesloten met een heerlijk maal, klaargemaakt 

door Zuster Karuna en haar team.  We danken de goede God voor het geschenk van deze 

postulanten en bidden dat ze mogen volhouden. 
          Zuster Matilda Dungdung 

Uit de Verenigde Staten 
 

Deze Kerstmis was anders dan gewoonlijk in het Sint-Ursulacentrum. Weldra zullen we, 

o.w.v. financiële redenen ons rusthuis moeten sluiten. Je kan je indenken dat dit een erg 

moeilijke tijd is voor al onze Zusters. In een geest van dankbaarheid plaatsten de 

Zusters een speciale boom van hoop in de kapel en hingen ze er versiering aan met 

gebedsintenties die hen waren toegestuurd. Tijdens deze kerstperiode zullen de 

zusters dagelijks bidden voor de noden. 
 

Het nationaal bureau voor pensioenen voor religieuzen coördineert het jaarlijks 

nationaal beroep op het pensioenfonds voor religieuzen en verdeelt de financiële steun 



Ursuline Sisters, Generalate, Rue Musin 1, 1210 Brussels, Belgium Page 6 

 

 

voor pensioenbehoeften over de religieuze instellingen die gekozen kunnen worden. Die 

nationale dienst voor pensioenen en het pensioenfonds voor religieuzen worden 

gesponsord door de Conferentie van de belangrijkste oversten van de 

mannencongregaties, de Raad van belangrijkste oversten van religieuze vrouwen, de 

leidinggevende conferentie van religieuze vrouwen en de Conferentie van Katholieke 

bisschoppen van de Verenigde Staten. 
 

Het nationaal bureau voor pensioenen voor religieuzen( NBPR) streeft ernaar religieuze 

instellingen in de V.S. te steunen,  te begeleiden en bij te staan bij hun zorg voor  hun 

oudere en kwetsbare leden, vandaag en in de toekomst. Ze proberen fondsen te 

verwerven voor gepensioneerde religieuzen, ze helpen religieuze instellingen bij het 

inschatten van hun huidige pensioenbehoeften en stellen mee een planning op.  Ze leren 

religieuze instellingen hun behoeften realistisch in te schatten en ontwikkelen vormende 

instrumenten, programma’s, diensten en hulpmiddelen die religieuze instellingen in staat 

stellen verstandig om te gaan met pensionering. 
 

De V.S. Provincie heeft gelukkig financiële steun gekregen van het NBPR. Ze ontvingen 

een gift om het Blue Point eigendom te bekijken om te zien of het kon gebruikt worden 

voor initiatieven die geld opbrengen zodat het eigendom niet hoeft verkocht te worden. 

Het verslag kwam terug met de boodschap dat verkoop het enige alternatief was om als 

Provincie financieel te kunnen overleven. Dit jaar ontvingen we een gift om onze website 

te updaten en om onze ontwikkelingsinspanningen te onderzoeken en plannen te maken 

voor verdere ontwikkelingsdoelen. We hebben tweemaandelijkse conferencegesprekken 

met een comité van NBPR, die ons helpen om de volgende stappen te bepalen die nodig 

zijn.  Dat helpt ons enorm. 
 

Zuster Jean Redigan verhuisde vorige maand naar de Maria Regina residentie en stelt 

het goed in haar nieuwe verblijf. Nog meer Zusters zullen naar daar verhuizen 

gedurende de volgende maanden. 
 

Bid voor onze Zusters nu ze Blue Point verlaten en verhuizen naar een volgende fase in 

hun leven. 
                      Zuster Joanne Callahan 

 

 

 

 

 

De glimlach van Zuster Ruth  

toont haar vreugde bij haar  

      100ste verjaardag. 

 


