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Vanwege het congregationeel leiderschap: 

 

Kapittel in de provincie van de Verenigde Staten: Onze zusters uit de 

Verenigde Staten houden hun provinciaal kapittel op 21, 22 en 23 juni 2013. De 

zusters Margaret O’Brien en Gemma Rose, zullen persoonlijk aanwezig zijn tijdens 

deze dagen dit bijwonen vanuit het congregationeel leiderschapsteam.(Algemeen 

Bestuur) 

 

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

jullie veel moed, voorzichtigheid en wijsheid toe. Moge Sint-Angela en Joannes 

Lambertz in jullie midden aanwezig zijn om jullie te gidsen en te leiden bij de nieuwe 

beslissingen en ontdekkingen. 

 

Ursulinen Bijeenkomst: De zusters Ursulinen, leden van het gezelschap, 

aangesloten leden, medewerkers in het apostolaat en allerlei soorten vrienden 

worden elke zomer uitgenodigd om deel te nemen aan de Ursulinen bijeenkomst. 

Deze zomer is deze gepland voor 4 tot 7 juli 2013. 

 

De Ursulinen in Cincinnati zijn heel opgewonden omdat de Noord-Amerikaanse 

Ursulinen bijeenkomst terugkeert naar Cincinnati, Ohio – en dit voor de eerste keer 

in 21 jaar. – Cincinnati was de plaats waar de eerste bijeenkomst werd gehouden in 

1992. 

 

De voornaamste sprekers Sue Scharfenberger, OSU, en Catherine Bertrand, SSND, 

zullen samenwerken om het thema open te breken voor ons. Het gaat om het 

volgende: Angela’s radicale visie over het evangelie: het uitbreiden van de kringen. 

 

Zusters Margaret O’Brien en Gemma Rose, uit het congregationeel leiderschapsteam 

(Algemeen Bestuur) zullen deze bijeenkomst bijwonen samen met leden van het 

provinciaal leiderschapsteam van de Verenigde Staten. We wensen hen een 

deugddoende tijd en een veilige reis. 

 

Vanwege de Ranchi Provincie:  

Eucharistische aanbidding op 2 juni 2013: Het was prachtig om samen te zijn in 

gebed met de universele familie van God op 2 juni 2013. Ik apprecieer de Heilige 
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Vader zeer sterk; hij heeft dit Heilig Uur ingesteld en gebruikt de media op een 

formidabele manier. De zusters uit de Ranchi provincie hielden een eucharistische 

aanbidding in hun respectievelijke communiteiten; tevens vierden ze ook het feest 

van Corpus Christi. Op het provincialaat, Kanke Road Ranchi, kwamen ongeveer 50 

zusters (novicen, junioren en oudere) samen in de noviciaatskapel om 18 uur. Zij 

hernieuwden hun geloof voor het Heilig Sacrament. Het was een goede gelegenheid 

voor alle gelovigen overal ter wereld om samen te komen met de Heilige Vader om 

samen te kunnen getuigen van de sacrale waarde van alle leven als deel van het jaar 

van het geloof. De twee intenties van Paus Franciscus vormden het centrale thema 

van de aanbidding. De zusters die de aanbidding begeleidden, voegden er het thema 

van Corpus Christi bij. De eerste intentie:-  “Voor de Kerk die over de hele wereld 

verspreid is en vandaag verenigd in de aanbidding van de allerheiligste Eucharistie 

als teken van eenheid. Moge de Heer haar steeds meer gehoorzaam maken om naar 

zijn word te luisteren om altijd mooier voor de wereld te staan, zonder smet of vlek, 

maar heilig en zonder schuld.’ Dat door haar trouwe verkondiging het Woord dat 

heilig maakt, steeds blijve klinken als drager van barmhartigheid en de liefde doen 

groeien om volle betekenis te geven aan pijn en lijden en tevens vreugde en 

sereniteit teruggeven.” 

De tweede intentie: "Voor degenen in de wereld die nog steeds lijden onder de 

slavernij en die het slachtoffer zijn van oorlog, mensenhandel, drugs-running en 

slavenarbeid. Voor de kinderen en vrouwen die lijden aan elke vorm van geweld. Dat 

hun stille kreet om hulp worde gehoord door een waakzame Kerk, zodat, starend 

naar de gekruisigde Christus, ze niet kan vergeten de vele broeders en zusters die 

worden achtergelaten aan de genade van geweld. Ook voor al diegenen die zich in 

economisch precaire situaties bevinden, vooral voor de werklozen, ouderen, 

migranten, daklozen, gevangenen en degenen die gemarginaliseerd worden. Dat het 

gebed van de Kerk en haar actieve nabijheid ze troost en hulp geeft in hoop en 

kracht en moed bij het verdedigen van de menselijke waardigheid. " 

De lezing van de dag was -- 1 Kor 11:23-26. Dit bracht ons de uitnodiging om Brood 
van Leven te worden – net als de Heer Jezus Christus. We besloten dit uur van 

aanbidding met verschillende voorbeden en hymnen om te loven. 

De zegeningen die we tijdens het gebed ontvingen, hadden een onmiddellijke invloed 

op de novicen en jonge zusters. Zij speelden een tornooi met de bal en andere spelen 

in onze tuin. Een spel werd gewonnen door de novicen en een ander door de jonge 

zusters. Eer en glorie aan Onze Heer Jezus Christus. 

Home voor kort verblijf voor vrouwen in nood:  Asha Kiran Shelter Home, Fudi, 

Ranchi is een straal van hoop voor de slachtoffers van verschillende vormen van 

geweldpleging die onderdak komen zoeken. Tijdens de maand april van 2013, begon 

het toevluchtsoord met het geven van bescherming aan vrouwen in nood. Dit 
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programma is een initiatief van de staat om kort verblijf te verzekeren voor 

vrouwen. Om zorg te dragen voor hen en een antwoord te geven op hun onmiddellijke 

noden tot het ogenblik waarop hun families kunnen gevonden worden en zij opnieuw 

in hun familie worden geïntegreerd.  Op 12 april 2013, werden er twee vrouwen, 

namelijk Anuradha Devi en Archana Choudhiry, vanuit de Women Helpline verwezen 

naar Dangratoli, Ranchi. Anuradha komt uit Kanke en Archana uit Chaibasa, West 

Singhbhum. Van die dag af verbleven zij in Asha Kiran. Beiden waren gehuwd en 

gescheiden. Ze hebben hun eigen pijnlijk en afschuwelijk verhaal te vertellen. Eén 

van de twee is erg moeilijk te hanteren. Ze heeft veel pijn ondergaan van haar 

stiefmoeder en eigen familie. Ze werd verjaagd uit haar familie en begon te leven op 

straat. Ze is totaal ontmoedigd met haar leven. Ze heeft éne en ultieme wens, dat is 

om wraak te nemen op haar stiefmoeder, vader en familie. Ze herinnert zich de 

afgelopen dagen en nachten die ze doorbracht op straat, en de marteling en 

vernedering die ze doorstaan heeft. Ze wordt woedend en schreeuwt hardop dag en 

nacht, alsof ze gek is geworden. Soms is het ondraaglijk en beangstigend. Er kwam 

geen verbetering in haar omgang en gedrag. Daarom werd ze, na een observatie van 

15 dagen, teruggestuurd naar de Women Helpline, Ranchi. Ze bleef er niet eens een 

uur en liep weg van daar. Zo kwam ze terug in Asha Kiran. Ze vormt een zeer 

gecompliceerde zaak. Zr. Gemma Toppo en de advokate Anita uit Ranchi hebben haar 

verhaal gehoord en ervan kennis genomen om de zaak op te nemen. 

 

Het was een nieuwe en unieke ervaring voor de kinderen en zusters hier om het mee 

te maken met deze huisgenoten en met hen te leven. Langzaamaan voelden deze 

bewoners zich thuis en leven gelukkig Ze krijgen een beroepsopleiding -. naaien en 

borduren om nieuwe vaardigheden te krijgen om op hun eigen benen te kunnen staan. 

 

We danken Zr. Eva, de provinciale overste, om toelating en morele steun te geven om 

dit nieuw project voor vrouwen op te starten, en hen zo te helpen om een goed 

onderkomen te vinden evenals een goede atmosfeer om in vrede te kunnen leven. We 

danken mevrouw Mridula Sinha, de secretaresse van het departement voor 

sociologie, Jharkhand voor haar belangstelling en initiatief om fondsen vrij te maken 

om dit project te steunen. We bedanken ook Zr. Gemma en Zr. Julia, de 

projectmanager, voor de moeite die zij deden om dit fonds te doen slagen voor de 

home als kort verblijf voor vrouwen in nood.     Zr.Ranjita Kindo  

 

 

Van de U.S.-Provincie: 
 

               Gelukwensen !  Zuster Regina Delaney, OSU 
 

Zaterdag, 25 mei 2013, 100 gasten, samen met familie, vrienden, Faculteit, Aluni, 

het parochieteam, en Zusters Ursulinen, woonde de eenjarige samenkomst bij van 

Nativity B.V.M. Alumi Assotiation Luncheon om Zuster Regina Delaney te vieren.     
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Die dag werd Zuster Regina gevierd niet alleen voor de tijd dat zij in de Nativity 

BVM School als lerares, en daarna als bibliothecaris verbleef, maar ook voor de 

jaren dat zij dienst deed als administratief medewerkster aan de  Divine Mercy 

Catholic Academy (voormalige Nativity School). Deze dag gaf aan allen die 

tegenwoordig waren , de gelegenheid om Zuster Regina te loven, te danken en te 

vieren voor haar meer dan 50 jaren dienstbaarheid in de Katholieke opvoeding als 

lerares en bestuurster.   
 

 

Op maandagavond, 3 juni,  werd 

Zuster Regina gevierd in de Divine 

Mercy Catholic Academy tijdens 

de Eucharistieviering in de Nativity 

BVM Kerk om 7 uur. De viering 

werd bijgewoond door ouders, 

studenten, faculteit, Parochie- en 

schoolmedewerkers en meerdere 

Zusters Ursulinen. Deze viering 

werd voortgezet bij een Receptie 

tijdens dewelke de studenten van 

elke graad een speciale voorstelling 

brachten voor Zuster Regina. De hele nacht was een wondervolle bijdrage voor 

Zuster Regina en haar gegeven zijn aan de kinderen van de school en hun ouders. 

 

Wij, de Zusters en Aangeslotenen van de U.S.Provincie, danken Zuster Regina om 

haar bereidheid in Nativity te blijven, om onze “Ursulinen tegenwoordigheid”  te 

behouden op de echte plaats waar het het eerst begonnen is in de V.S. in 1924 ! 

Wanneer ze zich voorbereidt om de Nativity BVM School/Divine Mercy Academy in 

juni te verlaten, weten we dat de talenten, gaven en  vaardigheden van Zuster 

Regina verder zullen gebruikt worden  ten voordele van velen,  wanneer zij nieuwe 

uitdagingen zal behartigen in het vrijwilligers werk. 

 

Lieve Zuster Regina, wij “DANKEN U” en wij wensen U alle genade en zegen voor uw 

toekomst ! 

 

Provinciaal Kapittel, 2013 
 

Van 21 tot 23 juni 2013 zullen ongeveer 30 Zusters vergaderen in het St. Ursula 

Centrum, Blue Point, LI, NY, voor het Kapittel. Gedurende die tijd zullen we vooruit 

kijken naar de volgende drie jaren van ons Provinciaal leven. En aansluitend zullen de 

afgevaardigden drie Provinciale Raadsleden kiezen.     
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Het thema van dit Kapittel is:  “Wat  wil Angela Vandaag?”  In haar laatste raad-

geving zegt Angela, “…. En zelf zal ik altijd in uw midden zijn, uw gebeden 

ondersteunend.” Wij hebben dus de zekerheid dat zij met ons zal zijn in onze 

beraadslagingen en danken jullie ook allemaal omdat jullie voor ons bidden.  

 

Aangeslote Leden  van de Zusters Ursulinen van Tildonk  
 

Zaterdagavond 22 juni 2013 zullen de Zusters en Aangesloten leden samenkomen 

voor een Liturgische viering waarin de Aangesloten leden hun Overeenkomst zullen 

vernieuwen. Er zijn 20 Aangeslotenen in de Provincie en meerdere van hen zullen 

aanwezig zijn voor een namiddagvergadering gevolgd door de Liturgische viering en 

een maaltijdviering.  

 

Als deel van de Vernieuwing van hun Overeenkomst, zullen de aanwezige 

Aangelotenen bidden: “ Daar wij samen op tocht zijn met Sint-Angela in ons midden, 

wensen wij onze spiritualiteit te verdiepen en naar U toe te groeien, liefhebbende  

God. Wij wensen dit te volbrengen in een niet-door-geloften-gebonden 

samenwerking in de Ursulinen zending, door te delen in de idealen, de doelstelling en 

het charisma  van de Ursulinen en door onze gemeenschappelijke visie op Jezus” 
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