
Ursuline Zusters, Generalate, Musinstraat 1, 1210 Brussels 1 

 

 

 

 

                               
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 
 

 

Vanwege het Algemeen Leiderschap:      

 

Internationale Dag van de Aarde  

22 April  

 

Een dag om de aarde te vieren: De dag van de aarde wordt jaarlijks opnieuw 

gevierd. Wereldwijd wil men op die dag steun uitdrukken voor het beschermen van 

het milieu. De dag van de aarde wordt elk jaar op 22 april gevierd. Deze dag wordt 

aangeduid als de Internationale Dag van Moeder Aarde, en dit door door een 

resolutie die bij consensus werd aangenomen door de Verenigde Naties in 2009. De 

dag van de aarde wordt nu wereldwijd gecoördineerd door het Netwerk van de 

aarde, en wordt elk jaar gevierd  in meer dan 192 landen.  

 

De dag van de aarde helpt om de unieke plaats van de Aarde te vieren in het 

universum. Het is de enige planeet in ons 

zonnestelsel die vol is van ongelooflijke 

biodiversiteit. Iets leren over deze 

biodiversiteit en deze beschermen, is het 

belangrijke van deze Dag van de Aarde. 

Mensen van overal ter wereld vieren dat we 

planten en dieren beschermen en zo de 

wereld waarin we leven opruimen. De vieringen 

van de dag van de aarde geven de mogelijkheid 

om ons te herinneren op welke prachtige planeet 

wij leven.  

 

In 1970 was het een senator uit Wisconsin, USA, nl. Gaylord Nelson, die het eerst 

aan deze dag dacht. De senator was bezorgd over de graad van industrialisatie en de 

zorgeloze houding van iedereen tegenover ons milieu. Er werd gedacht aan het 

bevorderen van ecologische ideeën, aan het aanmoedigen van eerbied voor het leven 

op aarde, en het belichten van een groeiende zorg over de verschillende vormen van 

pollutie.  

 

De dag van de aarde herinnert er ons aan dat we allen dezelfde planeet delen. De 

aarde delen, betekent verantwoordelijkheid opnemen voor wat we gebruiken en hoe 
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we het gebruiken. Het is een dag om na te denken over de uitdagingen ivm het milieu 

die we moeten aanzien en hoe we die kunnen oplossen. De aarde beschermen is de 

verantwoordelijkheid van elke persoon en elke staat. 

 

Vanwege de Ranchi Provincie:  Updates over Guyana – 

 

Na het bezoek van Zr. Margaret O’Brien en Zr. Eve Justina Romould aan Guyana, 

keerde Zr. Lucy Minj terug naar India, Ranchi Provincie. Zij sloot met succes zeven 

jaar vruchtbare missie af in Guyana. Zij was één van de zes pioniersters om in 2005 

naar Guyana te vertrekken.  

 

En nu, zien we Zr. Mukti Barwa, uit Ranchi Provincie en Zr. Bernadine Kiro, uit 

Ambikapur Provincie die het werk dat begonnen was door onze pioniersters, verder 

zetten. Beiden kwamen aan in Guyana op 11 april 2013 en wachten in Georgetown om 

hun “Work-Visa” te krijgen. Ze kregen de kans om onze Zusters in de USA, 

Provincialaat, New-York en Blue-Point Convent te bezoeken want ze hadden een 

transitvisa voor de Verenigde Staten. We wensen hen een gelukkig verblijf en een 

vruchtbaar apostolaat in Guyana. 

 

Zr. Divya Gulab Sanai en Zr. Seraphina Kerketta hebben het plan om in de maand 

mei op thuisbezoek te komen. Ze zijn nog steeds bezig om stappen te ondernemen 

voor hun US visa. Daardoor kunnen we jullie geen juiste data van hun aankomst 

doorgeven.  

 

Wanneer de Zrs. Divya en Seraphina terugkeren naar Guyana in augustus, zal er zich 

nog een andere Zuster uit Gumla Provincie, bij hen voegen. Zij heeft zich als 

vrijwilliger aangeboden om missionaris te zijn in Guyana. “Het werk van God!” kan 

door niemand verhinderd worden. Laten we al onze Zusters en andere missionarissen 

in onze gebeden herdenken.  Zr. Eve Justina Romould. 

 

 

Vanwege de Provincie van de Verenigde Staten:  

 

Zuster Bridget Olwell, OSU, deel van de Beroemdheden in Saint Margaret 

School 

 

Zuster Bridget Olwell, OSU, werd geïnstalleerd als beroemdheid in St. Margaret 

School op donderdag 11 april 2013.  De plechtigheid had plaats in het Giando 

Restaurant op het water in Brooklyn, New York.  Dr. Philip Franco, Prefect van St. 

Margaret School, Middle Village, New York, verwelkomde de menigte van meer dan 

150 aanwezigen en stelde de gelauwerde voor.   
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Zuster Bridget diende gedurende 14 jaar haar studenten als prefect van St. 

Margaret School.  Zoals Dr. Franco zei in zijn welkomstwoord: “Zuster Bridget is 
een lichtend voorbeeld van alles wat de St. Margaret School betekende in de 
loop der jaren. Zij belichaamt de warmte en het onthaal dat aanwezig is in 
onze gemeenschap en blijft sterk betrokken bij onze parochie vandaag.” Veel 

ouders van oud-studenten, evenals vrienden, parochianen, en Ursulinen waren 

aanwezig op het avondmaal om Zr. Bridget te danken voor alles wat zij ooit gegeven 

heeft aan de families van de school tijdens haar vele jaren als prefect. Haar 

aanwezigheid in St. Margaret’s blijft een teken van haar ‘motto’:  “God is zo goed!”   

 

Monseigneur Peter Libasci, Bisschop van New Hampshire, die studeerde aan de St. 

Margaret School, werd ook geëerd. Monsignor Steven Aggugia, Pastoor van de St. 

Margaret’s parochie, sprak het slotgebed en de zegen uit. Een avond vol lekker eten 

en prachtige muziek die door allen gesmaakt werd!   

 

GEFELICITEERD, Zuster Bridget! 

 

 

Zr Edith Menegus, OSU, spreker op de conferentie in het St. Charles Hospital 

 

Zuster Edith Menegus, OSU, is de directeur voor pastorale zorg in het St. Charles 

Hospital, Port Jefferson, Long Island, New York. Zij doet ook dienst als 

aalmoezenier bij het team voor palliatieve zorg. 

 

Edith was één van de sprekers op een professionele conferentie gesponserd door 

het St. Charles Hospital. De conferentie kreeg als titel: “De kracht van Palliatieve 

zorg: verder dan enkel de diagnose”, werd gehouden op 12 april 2013. Het 

benadrukte de veelzijdige aspecten in de palliatieve zorg. 

 

 

Zuster Edith gaf een presentatie over Geestelijke Pijn: de Impact of Onvervulde 
Geestelijke Behoeften op het genezingsproces. Andere sprekers waren o.a. 

personeelsleden van Calvary Hospital, Katholieke Gezondheidsorganisaties, en 

verschillende collega’s van Edith op St. Charles met wie zij dagelijks samenwerkt.   

 

Gefeliciteerd, Edith! Bedankt voor het delen van uw aanwezigheid en uw expertise 

met de meer dan 100 artsen, verpleegkundigen, maatschappelijke werkers, 

aalmoezeniers, psychologen en andere professionals in de gezondheidszorg die de 

conferentie bijwonen. 

 

 

 


