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Nieuws van het Generalaat 
 

Zusters van het Leidingsteam 

bezochten de Zusters die in Floordam 

wonen, voor de viering van Driekoningen 

op 8 januari. De zusters die daar wonen, 

waren er samen met familie en vrienden 

voor de nieuwjaarsreceptie. Iedereen 

genoot van de gezangen en de heerlijke 

zelfgemaakte desserten. 

 

Onze Belgische Zusters hebben het 

geluk hun eigen afdeling te hebben in 

Floordam. Floordam is een residentieel 

zorgcentrum voor oudere mannen en 

vrouwen in Melsbroek.  

De bewoners leven er in een soort 

familiegroepjes van maximum 

veertien personen en ze delen een 

keuken, eetkamer en leefkamer 

met alle voorzieningen. Floordam 

wil zijn bewoners een 

comfortabele omgeving bieden 

zoals in het gewone dagelijkse 

leven. Op dit ogenblik wonen er 

veertien Zusters. De Zusters Celestina Lakra, Angela Guria en Bimla Nag zorgen voor 

de noden van de Zusters in Floordam. 
 

Ambikapur Provincie 

Kandidaten worden Postulanten 

 

Na Kerstmis kwamen twaalf kandidaten terug in Angela Niwas om hun religieus leven 

verder te zetten. De intrede van de Postulanten had plaats op 7 januari. We wensen 

hen veel doorzettingsvermogen in hun roeping. 

 

Zr. Louise Vertommen , Zr Pia Van Roosendael 

zingen mee het “ Wij drie Koningen” 
 

Zr Ursule De Cat, Zr Benigna Van Uytven en 

Zr Ursula Vinkx genieten met hun bezoekers 
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De Ranchi Provincie 

Toetreding van de Postulanten 

 

Op 11 januari werden we 

gezegend met de 

toetreding van 19 jonge 

en edelmoedge vrouwen, 

die als Postulanten 

intraden in het 

vormigshuis Khunti. De 

hele ceremonie werd 

voorgezeten door de 

Provinciaal, Zr Suchita 

Shalini Xalxo. Zr 

Dorothea Kullu gaf een 

prachtige bezinning rond het thema “Blijf in mijn Liefde” en bij de lezing van het 

Evangelie volgens Joannes, 15:1-8. Na het gebed van de persoonlijke toewijding aan de 

Heer, kreeg elke Postulant de boeken van de heilige Angela en Pastoor Joannes 

Lambertz. Zij namen ook een kruis met ketting in ontvangst als teken dat ze 

toebehoren aan Jezus. 

 

Na de plechtigheid werden ze begeleid naar de eetzaal. Ze werden er warm onthaald 

en genoten van een heerlijke lunch.Wij loven God voor hun ja-woord voor deze tocht 

naar inzicht en begeleiden hen met ons gebed. 

Zr Matilda Dungdung 
 

Training in Kruidenmedicijnen 
 

Wij, het gezondheidsteam, 

organiseerden met de steun van 

katholieke 

liefdadigheidsinstellingen, een 

vijfdaagse training over 

kruidenmedicijnen. Veertig 

deelnemers volgden de training. 

Het was bedoeld als een 

workshop om ervaring op te doen 

maar ook om informatie en 

kennis door te spelen naar een ruimer publiek en hen te overtuigen van de waarde van 

kruidenmedicijnen. 
 

We verzamelden bijna alle soorten planten die gevonden worden en gebruikt over heel 

India, zowel als voedsel en als medicijn of beide. Tijdens de training moesten de 
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deelnemers de planten identificeren en hun kennis delen met elkaar . Er waren ook 

praktische toepassingen : er werden medicijnen bereid zoals olie en zalven tegen pijn 

en voor wonden, siropen en tonics, pillen tegen malaria, diarree en geelzucht. Elke 

plant werd kort beschreven, het gebruik als medicijn werd opgelijst en er werden 

richtlijnen voor de toepassing toegevoegd. Na de theorie en de praktijk kreeg 

iedereen een certificaat. 

Zr Louisa Joseph 

 

US Provincie 

Open deur in het St.-Ursulacentrum 

 

De US Provincie hield 

Open Deurdag in het 

St.-Ursulacentrum in 

Blue Point, NY op zondag 

3 december. Deze 

viering van Ons Leven in 

Blue Point was de 

laatste gelegenheid voor 

vele familieleden, 

vrienden, buren en 

vrijwilligers om het 

centrum te bezoeken 

voor het eigendom werd 

verkocht. Al onze gasten 

konden de Zusters 

ontmoeten, een 

wandeling maken in het 

centrum en de tuinen en 

de plaats opnieuw 

bezoeken waar ze 

hebben genoten van vele 

special gebeurtenissen 

en retraites. Het was 

een prachtige namiddag.  

Zr Joanne Callahan 

UN nieuws 

 

De NGO Mining Werkgroep ( MWG) is een coalitie van NGOs die, in samenwerking 

met onze getroffen plaatselijke gemeenschappen ,bij de Verenigde Naties pleiten 

De Zusters Bridget Olwell, Geraldine Conklin en Lisa 

Bergeron begroeten de bezoekers 

De Zusters Marguerite Torre en Mary Joan of Arc 

bekijken het originele Blue Point Klooster 
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voor menselijke en milieubewuste rechten voor ontginnende industrieën. De MWG 

klaagt onrechtvaardige en niet duurzame ontginningspraktijken en politiek aan, ten 

bate van de rechten van plaatselijke gemeenschappen en de inheemse bevolking. 

 

Internationale dag van de moedertaal – 21 februari 

Ter bevordering van culturele diversiteit en meertalenkennis. 

 

De Internationale Dag van de Moedertaal werd voor het eerst aangekondigd door 

de UNESCO in 1999. Door de toenemende globalisering worden talen steeds meer 

bedreigd of ze verdwijnen volledig. Als talen verdwijnen, verdwijnt ook het rijke 

tapijt van de culturele diversiteit in de wereld. Kansen, tradities, herinneringen 

(geschiedenis), unieke manieren van denken en uitdrukken – allemaal waardevolle 

bronnen om een betere toekomst te verzekeren- gaan zo verloren. 
 

De Internationale Dag van de Moedertaal steunt “ Kwaliteitsonderwijs” Doel 4 van de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen(SDGs) : “Zorg ervoor dat alle jongeren en een 

aanzienlijk deel van de volwassenen, zowel mannen als vrouwen, leren lezen en 

rekenen.” 

 

Een voorbeeld om aan te tonen hoe belangrijk het is te beantwoorden aan de 

taalnoden van studenten is Danbury High School, de grootste high school in de staat 

Connecticut. Vele studenten komen uit families waar Engels niet de eerste taal is. 

Daarom biedt de school een brede waaier van ESL (Engels als tweede taal) 

programma's aan over verschillende onderwerpen. Wanneer je door de gangen van de 

school wandelt, hoor je meer dan 50 talen en dialecten . De schoolcultuur en de lessen 

worden beslist verrijkt door de diversiteit van de studenten en de ervaringen die ze 

in hun opleiding delen met elkaar. 

 

We herdenken dankbaar de dag dat onze stichter, 

Joannes Corneille Martin Lambertz, werd geboren 

en gedoopt in Hoogstraten op 8 februari, 1785. 

 

 

Zijn oproep om gezonden te worden, betekent nog 

steeds veel voor ons. “Ga met enthousiasme werken 
in de wijngaard van de Heer”. 
 

 

1785-1869 


