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Vanwege het congregationeel leiderschap: 

 

Kapittel van de Vice-Provincie Congo: Onze Zusters uit de Vice-Provincie 

Congo houden hun kapittel van 12 augustus tot 17 augustus 2013 in Goma. De Zusters 

Margaret O’Brien, Bimla Minj en Bernadette Uytterhoeven zullen vanwege het 

congregationeel leidersschapsteam naar de DR Congo reizen om met onze Zusters in 

de Vice-Province Congo samen te zijn gedurende deze dagen van overleg. 

 

We verzekeren jullie, Zusters, van onze aanwezigheid, gebed en zegen. We wensen 

jullie veel moed, voorzichtigheid en wijsheid toe wanneer jullie nieuwe leiders voor 

de Vice-Provincie zullen kiezen. Moge SintAngela en Joannes Lambertz in jullie 

midden zijn om jullie te leiden en te begeleiden bij al jullie activiteiten. Moge de 

aanwezigheid van de leden van het congregationeel leidersschapsteam voor jullie in 

de Vice-Provincie een zegen zijn. 

 

Zuster Gemma Rose Minj is terug op het generalaat, Brussel. Zij bezocht onze 

Zusters in de provincie van de Verenigde Staten. Samen met Zuster Margaret 

bezocht zij onze Zusters in Canada en nam deel aan de bijeenkomst van de Ursulinen 

in Cincinnati, Ohio. 

 

Goed gewerkt, Zuster Gemma! 

 

Zuster Margaret O’Brien doet haar jaarlijkse retraite en keert terug naar Brussel 

op 26 juli. Dan zal ze haar reis naar Congo voorbereiden om bij onze Zusters in de 

Vice-Provincie Congo te zijn voor hun kapittel. 

 

Zuster Bela Tirkey uit Ranchi Provincie, keerde terug naar haar thuisprovincie na 

een verblijf van drie maanden bij de Ursulinen van de Romeinse Unie in Forest Gate, 

London. 

Op de terugweg bezocht zij Brussel. Daar verbleef zij op het generalaat en had de 

mogelijkheid om een bezoek te brengen aan Tildonk, drie gemeenschappen in 

Melsbroek en Scherpenheuvel-de pelgrimsplaats van pastoor Joannes Lambertz. 

 

Twee Zusters: Pushpa Kullu uit Gumla Provincie en Lucia Minj uit Ranchi 

Provincie, werden aanvaard om een cursus te volgen in het Coady International 

Institute, Canada. De cursus loopt van 30 juli tot 8 december 2013 en gaat over het 
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ontwikkelen van leiderschap. Het algemene doel van het instituut bestaat erin om de 

mogelijkheid van leiders te versterken om mensen efficiënt te motiveren en steunen 

bij de ontwikkeling van hun gemeenschappen en maatschappij. 

Zuster Pushpa reist naar Canada via Brussel, België. Ze komt aan in Brussel op 21 juli 

en vertrekt naar Canada op 27 juli. Zuster Lucia reist onmiddellijk naar Halifax, 

Nova Scotia, Canada, op 27 juli 2013. 

We wensen zowel Zuster Pushpa als Zuster Lucia een veilige reis toe en beste 

wensen voor hun studies. 

 

Vanwege de Provincie der Verenigde Staten:  

 

PROVINCIAAL KAPITTEL 2013 

Op het provinciaal kapittel van 21-23 juni, bekeken de afgevaardigden opnieuw de 

provinciale richtlijnen i.v.m.: Charisma, leden, aangesloten lidmaatschap, veroudering 

en provinciaal leiderschapsteam. Naast het zakenkapittel werden verkiezingen 

gehouden voor drie raadsleden om dit apostolaat op te nemen voor de periode 2013-

2016. We zijn blij om jullie te kunnen melden dat de Zusters Judith O’Connor, 

Valerie Heinonen en Barbara Gooding opnieuw werden verkozen in hun 

respectievelijke taak. 

 

Gefeliciteerd! 

Zuster Denise Farrands, OSU 

 

Zuster Denise Farrands heeft gedurende meer dan 48 jaar les gegeven, waar onder 

er 44 jaar werden doorgebracht op de Our Lady of 

Victory School in West Haven, CT. Na dit lange 

apostolaat van trouwe dienstbaarheid tegenover 

honderden kinderen, nam Zuster Denise afscheid van 

haar 

lesopdracht 

op het 

einde van 

het 

schooljaar. 

 

Op zondag 30 juni 2013, waren er meer 

dan 300 parochianen, ouders, studenten, 

faculteitsleden, oud-faculteitsleden en 

oud-leerlingen, samen met dertien 

Ursulinen aanwezig op de eucharistie om 

11:00 uur en de daarop volgende receptie 

om Zuster Denise te eren bij deze 

gelukkige en gezegende gebeurtenis! De schoolhal was versierd met grote posters. 
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Deze waren voorbereid door elke klas en aan Zuster Denise geschonken op de 

bijeenkomst. Elke klas bood op zijn eigen unieke manier, een dankjewel aan “Dank je 
wel, We zullen je missen, We wensen je alle geluk en zegen”! 

 

De volledige dag was een prachtig eerbetoon aan Zuster Denises dienst aan de 

school en de parochie van Our Lady of Victory. 

 

 

Vanwege de Gumla Provincie: 

 

Welkom bij de Appreciation (waardering) Ceremonie te Gumla. 
2 juli 2013 was een gunstige dag voor het Inter College van de Ursulinen te Gumla. 

Dit jaar was anders dan andere jaren. In vergelijking met de voorgaande jaren is het 

aantal leerlingen overweldigend. 

 

Op dinsdag 2 juli leek de campus van het Inter College wel vol van roze vlinders. Er 

waren ongeveer 300 nieuwe studenten die klaar waren voor de openingszitting van 

2013 om 9 uur. Volgens faculteit zijn hun aantallen ingedeeld als volgt: 

Kunst – 147, Wetenschappen – 117, Handel – 22 

 

De nieuwelingen werden verwelkomd door de tweedejaars. Hun handen werden 

gewassen en ze kregen een chandan (sandelhout) tika op hun voorhoofd. 

 

Eerwaarde heer Cyprian Kullu, V.G. uit Gumla bisdom ging voor bij deze gelegenheid. 

Hij werd verwelkomd door een traditionele tribale dans. 

 

De gelegenheid werd voltrokken door Gods zegen af te smeken met een 

Manglacharan dans. Dit werd vooraf gegaan door het aansteken van lampen door de 

voornaamste gast en anderen. Het programma bevatte ook een welkomstlied en 

andere zaken. 

 

De voornaamste gast gaf uitleg aan de nieuwe studenten en vertelde hen over een 

methode in vijf stappen om succes te boeken in het leven – d.w.z. hoog mikken. Van 

bij het begin moeten ze hard werken om hun persoonlijkheid en karakter te 

verfijnen, een aangepast studiemethode aannemen, die hen naar succes voert bij de 

examens, een geschikte carrière uitbouwen, en uiteindelijk de toppositie bereiken in 

de administratie, enz. 

 

Zr. Angela Dungdung, de secretaresse van het College, moedigde de studenten aan 

om hun vertrouwen in God te stellen en verder hard te werken. 

 

De voornaamste gast huldigde de studenten die de hoogste punten kregen bij de 

onderlinge districtexamens van 2012 en 2013, evenals de tien beste studenten van 
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het College zelf. Het is een goede zaak om gewaardeerd en erkend te worden in de 

groep. Onze Zusters-studenten behoren bij de top. Dankzij hun hard werk, kunnen 

we ons fier voelen en kunnen we hun namen terugvinden bovenaan de lijsten bvb Zr. 

Parmita Tirkey is de district topper in 2012 en Zr. Marsa Nag in 2013. Zrs. Usha 

Minj en Sangeeta Nag maken ook deel uit van de top-lijst in 2013 en Zr. Sumitra 

Telra in 2012. 

 

Het personeel van het Inter College werd ook aan de nieuwe studenten voorgesteld 

en de ceremonie eindigde met het schoollied na de dankbetuiging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


