
Ursuline Zusters, Generalate, Musinstraat 1, 1210 Brussels 1 

 

                                

ch 2012 

 
 

 
 

 

Vanwege het Algemeen Bestuur: 

 

We wensen jullie een zalig feest van onze geliefde H. Angela! 

 

Dit is een lied over de H. Angela dat geschreven is op de bekende toon, “Creator of 

the Stars of Night.” (Schepper van de Sterren van de Nacht). We nodigen jullie uit 

om samen te zingen om deze revolutionaire en visionaire vrouw te vieren. Dat we zo 

zouden mogen gezegend zijn!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lord Jesus, you once told your friends, 

“If first would be the place you’d hold, 

Then you must choose to be the last, 

With childlike faith that grows not 

cold.” 

 

Your servant Angela in truth 

Took up the challenge of your call, 

And serving you in ev’ry child 

She taught the lowly and the small. 

 

She lived the words Saint Peter wrote; 

“Let those who help do ev’rything 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In answer to the Savior’s word, 

That God’s high praise each act might 

sing.” 

 

You gave her followers so brave, 

The Ursulines of teaching fame 

Worked round the globe in many lands 

To spread the song of your great 

name. 

 

To you, O Teacher, Christ our Lord, 

We give our glory and our praise 

With Father and with Paraclete, 

Our loving God through endless days.  

 

      Lord    Je   -  sus     once      you    told    your   friend        if       first       would 

    Be      the      place    you’d    hold           Then    you      must   choose     to  

    Be      the       last,    with   child -  like     faith    that   grows     not      cold 
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Laten we samen bidden: Heer, moge de H. Angela ons aanbevelen aan uw 

barmhartigheid; moge haar liefde en wijsheid ons helpen om trouw te zijn aan uw 

leer en U na te volgen in ons leven. We vragen dit door Onze Heer Jezus Christus uw 

Zoon, die met u leeft en de Heilige Geest, één God, in de eeuwen der eeuwen. AMEN. 

 

 

Vanuit Ranchi Provincie:  

 

HET VUUR MOET BRANDEN. Dit was het thema voor onze viering van de 

“STICHTINGSDAG” op 13 januari 2013. Het provincialaat en noviciaat aan Kanke 

Road, Ranchi, onderhield de traditie om de stichtingsdag in India te vieren, als 

herinnering van de vier pioniers, namelijk Zr. Ursula, Zr. Gonzaga, Zr. Antonie en Zr. 

Sabine, die naar India gekomen zijn op 13 januari 1903. Na 110 jaar bestaan van de 

Ursulinen in dit deel van India, voelen de zusters nog steeds dat het vuur moet 

branden. Dit was ook het motto van P. Lievens, de apostel van Chotanagpur, die ervan 

droomde dat de religieuzen het vuur brandend zouden houden. Net zoals de drie 

Wijzen, zagen onze pioniers de star in het Oosten, in India, in Ranchi, en zij vonden 

Jezus in the land, met de oorspronkelijke bevolking en de verschillende stammen van 

Chotanagpur. Deze pioniers, samen met de Jezuieten, de Loretto Zusters en de 

Zusters van St. Anne, hebben het zaad van het geloof geplant. Nu is het aan ons 

toevertrouwd om het vuur van het geloof brandend te houden. 

 

Op de avond van 13 januari 2013, loofden en dankten de zusters van de twee 

gemeenschappen, het noviciaat en het provincialaat, samen met enkele zusters die 

op bezoek waren, God in de noviciaatskapel omdat Hij onze vier zusters naar dit land 

had gebracht. We dankten natuurlijk ook voor al onze zusters die een erfenis 

hebben achtergelaten voor ons. De gebedsdienst werd gevolgd door een “Bon-Fire”. 

(vreugdevuur) We voelden de aangename warmte van onze pioniers op deze koude 

avond. Het vuurwerk en de voetzoekers brachten vreugde en een tweede diwali op 

onze campus. Onze buren waren verbaasd om licht en vreugde te zien op onze 

campus. We dansten, zongen en drukten onze genegenheid uit voor elkaar. Natuurlijk 

was ook de snoep en een feestmaaltijd van de partij. 

 

Vanuit de Provincie van de Verenigde Staten: 

 

Het feest van de H. Angela vieren 

 

Op zaterdag 19 januari 2013, zullen de zusters en de aangesloten leden van de 

provincie van de Verenigde Staten samen komen in het St. Ursula Center in Blue 

Point om het feest van onze stichteres, de heilige Angela Merici te vieren. 
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Deze dag werd voorbereid door de Charisma Cirkel en zal zich richten op het 

verfijnen van onze charisma-verklaring. We richtten onze aandacht op twee 

aspecten van het charisma: een leven dat diep geworteld is in God en een leven dat 

verschil maakt in de maatschappij. 

 

Tijdens deze dag hebben we gebed, gesprekken in kleine en grote groepen en 

genieten we van elkaars gezelschap tijdens de feestmaaltijd l! 

 

Bid alstublieft samen met ons het volgende gebed dat genomen is uit “Bidden met 

Angela Merici”: 

 

God van Liefde, gij zijt mijn leven, mijn hoop, mijn hart en mijn wil, mijn 
keuzevrijheid, mijn gedachten, mijn spreken en mijn daden staan tot uw dienst. 
 
Neem al mijn geestelijke en wereldlijke goederen.  Ik leg alles in jouw handen. Neem 
het, en laat mijn hele persoon er zijn voor jouw diensten, zodat het koninkrijk van 
jouw Vader mag groeien in onze wereld.   
 
Heer, gij kent ons verlangen naar vrede en hoop op uw zegen voor een leven in 
harmonie met anderen.  Leer ons begrijpen dat Gij ons centrum zijt, het centrum 
van onze kern, het centrum dat ons verenigt, het centrum waarnaar we verlangen 
met een groot hart vol verlangen. 
 
Geef ons de sterkte en het geduld dat nodig is voor het volbrengen van de moeilijke 
taak om vrede en harmonie in alle geledingen van ons leven te brengen, in ons huis en 
in onze Kerk en maatschappij zodat jouw koninkrijk van vrede mag groeien op aarde.  
Amen. 
 

 

 

Heer Jezus, ooit zei je tot je vrienden:  

indien je de eerste plaats hebt,  

dan moet je ervoor kiezen de laatste plaats in te nemen   

en dit met een kinderlijk geloof dat niet oud wordt 

 

Je dienares Angela nam in waarheid  

de uitdaging aan van je roeping,  

en door Jou te dienen in elk kind,  

onderwees zij de kleinen en de nederigen 
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Zij beleefde de woorden van St Petrus:  

laat dezen die helpen alles doen  

in antwoord op het woord van de Redder  

zodat allen zingend mogen prijzen elke daad van God 

 

Je gaf haar heel moedige volgelingen,  

de Ursulinen, zo bekend om hun onderwijs,  

die in vele landen over de hele wereld werken  

om het leid van uw grote naam door te geven 

 

Aan U, O Leraar, Christus onze Heer,  

geven we de eer en prijzen U 

Met de Vader en de Paracleet,  

onze Liefhebbende God voor alle eeuwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


