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Van het Generalaat 
 

Het Leidingsteam organiseerde een 

Internationale Maaltijd om een speciaal 

Jubileummissiefonds te steunen voor scholen 

in Indië en Congo. 
 

De Maaltijd vond plaats in La Familia te 

Tildonk op 16 december. Het bracht Zusters 

samen met familie en vrienden. Het 

belangrijkste aspect van het gebeuren was 

de maaltijd met Congolese, Indische en 

Belgische menu's. Drank en dessert hoorden 

erbij, net als een kerststronk, een 

traditioneel dessert in België. 
 

Het Algemeen Bestuur is dankbaar voor de 

samenwerking van meer dan 20 vrijwilligers 

die ervoor zorgden dat het gebeuren vlot kon 

verlopen. Er waren ook tombolaprijzen die door kloosters en particulieren waren 

geschonken. De mensen wandelden ongedwongen van La Familia naar de Kerk waar de 

video over Pastoor Joannes Lambertz werd getoond en van daar naar de kerstmarkt 

voor het klooster. 

 

De nieuwe verbeterde OSUTILDONK Website 
 

Na maanden data verzamelen en tekstverfijning, zijn we tevreden te kunnen melden 

dat de www.osutildonk.org website klaar is. We raden u sterk aan naar de site te gaan 

om daar waardevolle info te vinden. U zal er heel veel informatie vinden , links naar de 

websites van alle Provincies, vroeger E-NEWS en REFLRECT, nieuws van de UN, 

geschiedkundige gegevens, kapittels, contactadressen en veel meer. 

Er werden prachtige foto's opgenomen, dank zij de vele zusters die ze ons hebben 

bezorgd. Dus, maak er a.u.b. een goede gewoonte van de site vaak te bezoeken want 

er wordt regelmatig nieuw materiaal aan toegevoegd. U zou wel eens verrast kunnen 

worden en er een foto van uzelf kunnen vinden! Laat ons weten wat u erover denkt. 

Congo 

Indië 

 

http://www.osutildonk.org/
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Zusters Julienne, Marie Grace, Colette 

Ndamusi, Pascasie, Madeleine Bifuko 

Uit de Belgische Provincie 

Zusters verhuizen naar de communauteit te Melsbroek 
 

De Zusters Emmanuël Van Cauter en 

Rita Moens werden geëerd in november 

tijdens een afscheidsmis in een volle 

St. Peter's Kerk in Puurs. De Pastoor 

zegde: “ We kunnen de Zusters 

Emmanuël en Rita niet laten gaan 

zonder een oprecht woord van dank en 

een boeket bloemen.” Toen volgde een 

minutenlange ovatie. Talrijke oud-

leerlingen van het vroegere Sint-

Angela-instituut en internen van Geel 

kwamen naar de viering. De 

geschiedenis van de Ursulinen van Puurs begon in 1857. De laatste jaren waren beide 

zusters actief in missie animatie, pastorale zorg en gezondheidszorg.Vele mensen 

kwamen op bezoek bij de Zusters in hun thuis in Hooiveld. Zuster Emmanuël: “ We 

waren altijd betrokken bij het sociale leven en dat kenmerkte Angela Merici ook zeer 

sterk.”       Uit PublidedeLuxe magazine 
 

De Ursulinen van Ternat werken het hele jaar door voor de missies.Ondanks hun 

leeftijd blijven ze prachtige kerstkaarten en verjaardgskaarten maken. De opbrengst 

gaat naar de missies in Congo en Indië. 

Uit Kerk en Leven nieuws 

Nieuws uit DRCongo 

Sessies in Bukavu 
 

“Weldaden bij de beleving van mijn religieuze geloften als een uitdrukkingsmiddel 
en verwezenlijking van mijn religieuze 
wijding” was het thema van de gesprekken van 

Pastoor Kaika. Hij herinnerde de groep eraan 

dat onze religieuze wijding geworteld is in het 

doopsel.We zijn niet gewijd voor onze eigen 

zaligmaking maar we moeten de anderen 

helpen te leven volgens de roeping van het 

doopsel. Onze wijding bindt ons aan een 

persoon, een activiteit, God. Hij sprak over de 

voordelen van onze geloften als een middel om 

onze liefde tot de Heer uit te drukken, om meer innerlijke vrijheid te verwerven en 

onze eenheid met Christus te versterken. 

Uit een verslag van Zuster Marie Grace, OSU 
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Katanga 
 

Zuster Petronille Chibelushi organiseerde een 

bezinningsdag voor de vrouwen voor wie ze 

verantwoordelijk is in een home voor 

vrouwen, die de kans niet hebben gehad om 

naar school te gaan. 
 

Het thema van de retraite was: “Met 

Anuarite bereiden we de komst van Jezus 

voor”. Laten we, zoals de gezegende 

martelares Anuarite, de waarde van het 

gebed beleven en appreciëren om sterk te staan in de moeilijke tijden die we beleven 

in ons land. Laten we rein zijn door ons lichaam te respecteren en te vermijden 

mannen uit te dagen door onze kleding. Laten we eerlijk zijn door geen bedrog te 

plegen in de klas en door onze levensomstandigheden te aanvaarden en vooral door te 

weten hoe we moeten vergiffenis schenken en vergiffenis vragen, zoals Anuarite het 

deed. Haar motto was dienen en anderen vreugde te brengen. 
 

Vanuit het standpunt van een kind 
 

Aan de kinderen van de basisschool in Kalima werden enkele vragen gesteld: luister 

naar hun antwoorden: Wat betekent Kerstmis voor u? Het is onze feestdag en we 

moeten goed eten en er mooi uitzien. Wat wil je worden als je groot bent? Ik wil 

student zijn, dokter, rechter, piloot, ingenieur, priester, Zuster, Kristen ouder, 

leraar, muzikant. Wat vind je het prettigst op school? We krijgen een goede 

opvoeding, dat we ons goed kunnen amuseren met onze vrienden , het feest van Sint 

Angela en voetbal. 
 

Nieuws uit Gumla 
 

28 november werd een gedenkwaardige en genadevolle dag in de geschiedenis van de 

Gumla Provincie.Deze veelbelovende dag bood ons de gelegenheid om dankbaar de 

liefdevolle diensten te gedenken van mevrouw Fanny Lopez, aan de duizenden 

gemarginaliseerde wezen en families van Indië. Mevrouw Fanny begon haar nobele 

taak in 1992 en heeft hard gewerkt gedurende 25 jaar. Ze heeft de niet-

bevoorrechten heholpen zich te ontplooien door haar zorg en bezorgdheid. 
 

De dag begon met een Misviering, gecelebreerd door Pastoor Manohar Khoya, 

toespreken vol lof en een rijk ontbijt. Zusters van het pronvincialaat, van het 

noviciaat en de schoolgemeenschap, de heren Hugo en Lars, ( de zonen van Fanny en 

Hugo) waren aanwezig op deze grootse gebeurtenis. Kinderen die in 12 

gemeenschappen worden opgevangen, drukten hun dankbaarheid en liefde uit voor 

mevrouw Fanny en de donor-organizaties en hun weldoeners. Ze hadden voor passend 
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Adolesenten volgen sessies in het Vikas 

Bharti trainigscentrum, Jamshedpur 
 

entertainment gezorgd en genoten er zelf van , samen met de aanwezigen.En mevrouw 

Fanny was duidelijk dankbaar voor die leuke verrassing. 
 

Ze zegende de kinderen, moedigde hen aan en hoopte dat ze verder zouden groeien in 

hun leven. Zuster Maria Swarnlata Kujur, onze Provinciaal Overste, dankte Mevrouw 

Fanny voor haar genereuse dienst en liefde voor de kinderen. Iedereen vertrok 

tevreden en met vernieuwd enthousiasme om de zending ,die hen was toevertrouwd, 

verder te zetten. 

Uit een artikel van Zuster Mangla Minj,OSU 

Nieuws uit Ranchi 

Teamspirit opbouwen door sport 

 

Asha Kiran, Fudi organiseerde een dorpsvoetbaltornooi voor meisjes tussen 12 en 18 

jaar op Kinderdag 14 november. Het doel was de all-round ontwikkeling van meisjes 

door hen aan te moedigen deel te nemen aan spelen. Het tornooi was georganiseerd 

met de bedoeling kinderen samen te brengen om team spirit te ontwikkelen en ze te 

leren hun eigen kracht te ontdekken. 

 

Asha Kiran is werkzaam in 40 dorpen in 4 panchayats (de naam voor een dorpsraad in 

Indië) De meisjes waren er erg op uit om deel te nemen.We kregen de volle 

medewerking van de mensen en de leiders in de dorpen.Alle deelnemers kregen een 

beloning als teken van waardering en genegenheid en om de dorpsbewoners aan te 

moedigen hun hobbies en interesses verder te beoefenen. 

Zuster Ranjita Kindo, OSU 

Gezondheidsprogramma voor adolescenten 
 

Katholieke liefdadigheidsinstellingen in 

Jamshedpur ontwikkelen een driejarig 

gezondheidsprogramma , gesponserd door “ 

Manos Unidas” ( de handen in elkaar) , 

Spanje. De coördinator van het programma 

is Zuster Louisa, OSU, die in 60 dorpen 

werkt met een bevolking van ongeveer 

27.720 inwoners.Zuster Louisa en haar 

medewerkers hebben, de laatste twee jaar 

5514 huizen bezocht. Ze hebben 3.556 

jongens en 3.486 meisjes tussen 10 en 19 

jaar opgeleid. De onderwerpen waren: 

gedragsverandering, communicatie, levenskunst-ervaring, kennis over HIV/AIDS, 

seksueel overdraagbare infecties en ziekten.” Deze adolescenten zijn zeer tevreden 

elkaar te kunnen ontmoeten en veel te leren over zaken die belangrijk zijn in hun 

leven” besluit Zuster Louisa. 
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Eerste professies in de Indische Provincies: 

Op 8 december 2017, legden 43 zusters hun eerste geloften af aan God in de 

Congregatie van de Ursulinen van Tildonk: Ambikapur – 9, Gumla-18, Ranchi – 10 en 

Tezpur – 6.De eerste geprofeste zusters kozen inspirerende passages uit de 

Schriften op de dag van hun professie. We danken God voor hun edelmoedig antwoord 

op Gods roeping en bidden voor hen in de woorden van de heilige Paulus tot de 

Philippijnen: “ Hij die dit werk in u begint, zal het doorzetten tot de voltooing.” Twee 

leden van het Algemeen Bestuur van de Congregatie waren aanwezig bij die eerste 

Professie. Zuster Bimla Minj ontving de Eerste Geloften van de Zusters in de Gumla 

Provincie en Zuster Bernadette Mwavita in de Ranchi Provincie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Liefde en harmonie zijn de duidelijke tekenen dat men op de 

juiste weg is en aan God behaagt.”  

10de richtlijn van Sint Angela. 

 

Gelukkige feestdag van Sint-Angela 

“We wensen de spiritualiteit en geschriften van Sint Angela 

Merici en Pastoor Joannes Lambertz te onderzoeken en te 

bestuderen om de roeping van onze congregatie te verhelderen 

en vandaag te beleven wat we van hen hebben ontvangen” 

2014 richtlijn van het Algemeen Kapittel. 

Ambikapur Provincie:  “Blijf in mij.”  

Jn. 15:5 
 

Ranchi Provincie: “Hier ben 

ik; Zend mij. “Is.6:8 
 

Gumla Province: “hij heeft ons gekozen  

voor de schepping van de wereld”Eph. 

1:4 
 

Tezpur Province: “Ik ben uw 

dienaar, Heer.”Ps. 116:16 


