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Nieuws van het Generalaat 
 

De Uitgebreide Raad heeft plaats van 2 tot 5 mei in het Generalaat.Men is volop 

bezig met de planning en het ontvangsttapijt ligt klaar voor de aankomst van de 

Provincialen, die in België zullen toekomen voor de jubileummis op 30 april te 

Scherpnheuvel. Samenkomen als een Raad biedt een gelegenheid om onze 

evoluerende missie als internationale congregatie te overdenken en onder ogen te 

zien. De leden worden geconfronteerd met nieuwe kansen en uitdagingen als 

congregatie die het thema van het jubileum: “Ontsteek opnieuw het vuur van de 

Liefde” blijft verdiepen. 
 

200 jaar en meer 

 

Op 30 april vindt te Scherpenheuvel de eucharistieviering plaats, ter gelegenheid 

van het 200-jarig jubileum van onze stichting. Het hele jaar heeft geleid tot 

diepere bezinning en vernieuwing. Aan deze impuls komt nooit echt een einde. Het 

loopt door, door onze dienst, onze toekomst en onze aanwezigheid in de wereld. 

Elke Provincie zal in de loop van de volgende maanden een eigen jubileumfeest 

vieren. 
 

DR Congo 
 

Proficiat voor de meisjes van het 

Chemchemlyceum te Goma voor het 

winnen van een prijs voor hun 

school tijdens de wedstrijd die 

gesponsord werd door USAID Whiz 

Kids wedstrijd ( jonge genieën). De 

vier winnaars moesten vragen 

beantwoorden over geschiedenis, 

aardrijkskunde, cultuur, literatuur, 

wiskunde enz.  

Zr Colette Mwamini, OSU 
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Ranchi 

Ursulinen Inter College Ranchi 
 

Op 8 maart wordt over de hele wereld de “ Internationale Vrouwendag” gevierd. 

Ter gelegenheid van die dag organiseerden de meisjes van het Ursulinen Inter 

College in Ranchi, een inspirerend programma waarbij de studenten van de drie 

studierichtingen, Wetenschap , Kunst en Economie, optraden met dans en muziek. 

Het gebeuren werd gezegend door Directrice Zr. Dr. Mary Grace. 
 

Een toneelvoorstelling beeldde de 

toespraak uit van Malala Yousafzai, die ze 

hield toen ze de Nobelprijs van de vrede 

ontving. Malala Yousafzai, een Pakistaanse 

activist , werd neergeschoten door de 

Taliban omdat ze zich publiekelijk uitsprak 

tegen hun verbod op onderwijs voor 

meisjes. Ze is er rotsvast van overtuigd 

dat “ één kind, één leraar, één boek en één pen de wereld kan veranderen”. Een 

andere dansvoorstelling “ Jij bent Kracht”, toonde dat vrouwen diegenen zijn die 

een nieuwe betekenis en dimensie aan het leven geven. 
 

Zr. Suchita Shalini Xalxo , de Provinciaal Overste, was de belangrijkste gast. Ze 

stimuleerde het moreel van de studenten en inspireerde hen om geen middel 

onbeproefd te laten om succesvol te zijn. Ze zei dat meisjes, dames de sterkste 

kracht zijn om het gezin te leiden en de familie en de samenleving in goede banen 

te leiden.  

Zr Nivedita Nayak, OSU 

USA 
 

Zr Valerie Heinonen, OSU, directeur van Aandeelhoudersbelangen voor Mercy 

Investment Services, coördineerde een investeringsgroep van Rooms Katholieke 

religieuze vrouwen , samen met de Binnenlandse en Buitenlandse Missionaire 

Vereniging van de Episcopale Kerk, die actief betrokken waren bij het beteugelen 

van de wapenverkoop in de VS. Dick's Sporting Goods heeft aangekondigd niet 

langer aanvalswapens en kogelladers met hoge capaciteit te zullen verkopen en de 

verkoop aan min-21-jarigen te stoppen. Deze beslissing werd beïnvloed door Zr 

Valerie en het Interfaith Center of Corporate Responsibitity (ICCR). Dit betekent 

een belangrije stap om mensenlevens te beschermen tegen geweld, veroorzaakt 

door vuurwapens. In een persmededeling zegde Zr Valerie: “We zijn blij met Dick's 

Sporting Goods voor hun medewerking en bereidheid om zulke belangrijke stap te 

zetten in de richting van het beëindigen van vuurwapengeweld. Voor de volledige 

berichtgeving: Global Sisters Report “Dick's Sporting Goods' verandering in het 

wapenbeleid na gesprekken met Zusters” door Dan Stockman. 
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VN Nieuws 

Wereldgezondheidsdag 
 

Alle lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie van de 

Verenigde Naties vieren die dag op 7 april. 

Wereldgezondheidsdag is één van de acht officiële 

wereldwijde gezondheidscampagnedagen, vastgelegd door 

de Wereldgezondheidsorganisatie, naast de 

Wereldtuberculosedag, de Wereldimmunisatieweek, de 

Wereldmalariadag, de Werelddag zonder tabak, de 

Wereldaidsdag, de Wereldbloeddonordag en de Wereldhepatitisdag. 
 

12 mei Herinnering aan Pastoor Lambertz 
 

Pastoor Lambertz' dood in het klooster te Tildonk op 12 mei 1869, kwam na een 

lange periode van ziekte. We gedenken in dankbaarheid de erfenis die hij ons 

naliet.  

 

Op het ogenblik van zijn overlijden was hij de algemene overste van 40 huizen en 

werd hij algemeen beschouwd als een heilig man. Hij werd op 16 mei begraven op 

het gemeentelijk kerkhof bij de Kerk van Tildonk onder het kruis waar hij dikwijls 

ging bidden. Die dag was er een plechtige, emotionele processie van Zusters, 

studenten, parochianen en priesters die getuigde van de diepe verering voor de 

priester die ze beschouwden als een heilige. 
 

In zijn homilie sprak M. Priester Puttemans van Aarschot over de overledene als 

een model van perfectie als man, als Christen en als priester. Er vloeiden vele 

tranen toen de kist werd neergelaten in het monumentale graf dat werd ontworpen 

onder de leiding van Mère Renelde. De kroniekschrijver vermeldt: “Iedereen 

vertrok , diep onder de indruk en met ondefinieerbare gevoelens van verdriet en 

vertrouwen.” (p. 306 Le Saint Curé de Thildonck F. Holemans) 
 

Op 25 mei werd een plechtige Miss opgedragen in de parochiekerk. 60 priesters 

waren aanwezig. Daarna was er een middagmaal voor de priesters in één van de 

kamers van de kostschool, waarbij de deugden van Pastoor Lambertz werden 

geprezen. 
 

De volgende dag werd een requiemmis opgedragen in alle koosters van het 

Instituut. 

 
 


