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Een gedenkwaardige dag 
 

Zondagnamiddag 30 april 

scheen de zon helder toen de 

kerkklokken luidden bij de 

opening van ons jubileumjaar in 

de heilige Johannes De 

Doperkerk te Tildonk. Daar was 

Joannes Lambertz gedurende 

meer dan 50 jaar pastoor. 

Vicaris  Wielandts, de 

hoofdcelebrant, werd tijdens 

de Heilige Mis bijgestaan door 

6 priesters die met hem 

concelebreerden. Hij is de 

Vicaris voor de Religieuzen in 

het bisdom Mechelen-Brussel. 
 

De muziek, symbolen en het reliekschrijn van onze stichter waren belangrijke 

elementen bij de viering.Een nieuwe voorstelling over de pastoor werd onthuld. Ze 

werd samengesteld door een dame uit de streek, Gerda Smets. Ter voorbereiding 

van haar werk bezocht ze de plaatsen die betrekking hadden op pastoor Lambertz, 

las over zijn leven en missioneringswerk en verdiepte zich in zijn leven en 

spiritualiteit. 
 

Zuster Hildegarde verwelkomde de aanwezigen hartelijk en dan opende zuster 

Bimla het jubileumjaar officieel. Daarna werd een receptie gehouden in het 

oorspronkelijke klooster van Tildonk. Het was een dag om te gedenken in onze 

geschiedenis, nu we “ het Vuur van de Liefde aanwakkeren”. 
 

Vanuit Congo 
 

Tijdens de paasvakantie volgden zusters verschillende conferenties en 

vergaderingen in de Vice-Provincie. De Unie van Internationale Algemene Oversten 

koos Goma voor een workshop van een week over het voorkomen van en de 

pastorale dienstverlening aan slachtoffers van geweld en conflictsituaties. 38 

zusters, broeders en priesters van Congo, Rwanda, Burundi en Italië volgden de 

sessies. 
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Onze jonge zusters namen deel aan een sessie van twee dagen in Bukavu om een 

beter inzicht te krijgen in seksualiteit en in manieren om om te gaan met emoties 

en tegelijkertijd een volwassen en evenwichtig leven te blijven leven. 

 

Zusters die de geloften hadden afgelegd volgden een sessie van twee dagen over 

het beheer van tijdelijke goederen in een religieus leven. Alle zusters moeten 

geïnformeerd worden over enkele praktische punten, zoals : het belang te 

beschikken over wettelijke documenten die aantonen wat toebehoort aan de 

Provincie , om te vermijden dat men voor eigen rekening werkt. 
 

Zuster Colette Mwami 

Van de Ranchi Provincie 

Sociale media 
 

Dertien zusters van de Ranchi Provincie namen deel aan een seminarie over het 

verantwoord gebruik van de sociale 

media. Het werd georganiseerd 

door CRI voor religieuzen van 

Ranchi op 24 en 25 maart 2017 in 

de Don Bosco Jeugd en 

Opvoedkundige Diensten. Kerkleer 

i.v.m. digitale media en sociale 

communicatie, impact van de 

sociale media (intellectueel, 

moreel, spiritueel, sociaal, fysiek), opvoeding tot verantwoord en positief gebruik 

van de sociale media (voor eigen vorming, informatie en evangelisatie), digitale 

media op profetische wijze gebruiken (om verandering te brengen in de Kerk en de 

wereld), ontwikkelingsmethoden, regelgeving en strategieën voor het gebruik van 

de sociale media. De Kerk zou aan de jeugd richtlijnen moeten geven over het 

positief gebruik van de sociale media. 

Zuster Julia George osu 
 

Gezondheidsdienst 
 

In maart werd een driedaagse workshop gehouden rond het thema: 

“Deelgenootschap in de gezondheidsdienst van de Kerk”. Het vond plaats in het Don 

Bosco Jeugdcentrum onder leiding van het Medisch Team van de Ranchi Provincie. 

Zuster dokter Eileen Kujur coördineerde de workshop en heette de deelnemers 

welkom.Zuster Matilda vertegenwoordigde de Provinciale Overste , Zuster Suchita, 

en hield de openingstoespraak voor de 61 leden van het Medisch Personeel van 

Ranchi, Gumla, Ambikapur en de Tezpur Provincies. 
 

Zuster dokter Jacinta Baxla beklemtoonde dat wij, medisch personeel, op de 

eerste plaats geroepen zijn dienaars te zijn van Gods liefde. Ze verwees naar het 
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mandaat van het Algemeen Kapittel en zegde dat wanneer wij het gelaat van de 

liefde worden voor de wereld , genezing wordt bevorderd door zorg en heling. 
 

Historisch werd onze rol steeds belangrijker toen bleek dat de openbare 

gezondheidsdienst duidelijk ontoereikend was. Kunnen wij nu een link worden 

tussen de publieke en private gezondheidsvoorzieningen? Welke concrete 

maatregelen kunnen we overwegen om de gezondheidsdienst meer relevant, 

efficiënt en vruchtbaar te maken? 
 

Enkele suggesties werden geopperd: onzelf bijscholen door het volgen van 

cursussen, betere samenwerking met de regering en plaatselijke dorpsoversten, 

alternatieve geneeswijzen, zorgen voor mensen met chronische en terminale 

ziekten. 
 

Hoe kan de gezondheidsdienst aangepast worden aan de veranderende tijden? 

Promoot het gebruik van kruidengeneesmiddelen, bied trainingfaciliteiten, 

verbeter de infrastructuur. 
 

Ondanks de verschillende ongemakken en voor de hand liggende moeilijkheden 

hopen we dat de zusters bereid zijn , vastberaden en toegewijd, verder te werken 

in dienst van de Kerk. 

Zuster dokter Eileen Kujur, osu 
 

Tezpur Provincies 

Er werd een dagseminarie 

georganiseerd door de Katholieke 

Gezondheidsassociatie van Noord-Oost 

te Guwahati in Assam. Het ging over 

zonne-energieverbinding in onze 

gezondheidscentra , ondersteund door 

Miserior. De zusters Lucienne, Pushpa 

Soreng en Niranjana Bilung waren 

aanwezig. We vertelden over onze 

gezondheidscentra en ontvingen zonne 

-energieverbinding voor twee van onze 

centra: Borbam en Kartick. 

Zuster Niranjana Bilung osu 
 

Nieuws over de UN 
 

“ Economische Weerbaarheid van Vrouwen in de Veranderende Wereld van Werk” 

was het thema van de NGO CSW (Commissie van de Status van Vrouwen) 61 , 

gehouden in de UN te New York.Vrouwen van over de hele wereld kwamen 

gedurende een twee weken durende sessie samen om strategieën te ontwikkelen 

om de mensenrechten van alle vrouwen te verzekeren, om de beste praktijken te 

Zuster Lucienne ontsteekt een kaars 

tijdens openingsceremonie 
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leren van elkaar en te werken aan het implementeren van de Sustainable 

Development Goals . SDG's ( Duurzame Ontwikkelingsdoelen.) 
 

Zuster Jane vertegenwoordigde onze Ursulinen-NGO en nam deel aan 8 

nevenevenementen voor NGO's. Er werden heel wat thema's aangeboden zoals: het 

recht van vrouwen om gelijke toegang te hebben tot technologie, tot landeigendom, 

tot financiën, microfinancien, kansen voor hoger onderwijs en de voorbereiding om 

leiderschapsfuncties te bekleden tijdens onderhandelingen over organisatie, werk 

en vrede. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Winnaars van de kunstwedstrijd van de Ursulinen rond duurzame 

ontwikkelingsdoelen. 

Leerlingen uit Congo, de US en India namen deel aan de kunstwedstrijd met als 

thema: het belang van ontwikkelingsdoelen en hoe ze invloed hebben op waar we 

leven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UN dagen 
 

De UN-dagen komen er aan: 15 mei, internationale dag van de families en 12 juni 

werelddag tegen kinderarbeid. Beide richten zich tot mensen die helpen op 

dagelijkse basis en ze erkennen de menselijke waardigheid als fundamenteel recht. 

Onze Richtingsverklaring stelt dat : “ we ons aanpassen aan de noden van onze 

tijd”. Indien er in uw omgeving daarrond iets speciaals wordt georganiseerd, 

gelieve het ons te laten weten voor het volgende Enieuws. 

De lege stoel stond symbool voor vrouwen die 

niet aanwezig konden zijn o.w.v. armoede, 

geweigerde visas of oorlog. 
 

Leeftijd 11 doel #4 kwaliteitsopvoeding 

Our Lady of Victory West Haven CT 
 

Leeftijd 13 doel #7 zuivere energie Our 

Lady of Fatima East Elmhurst NY 
 


