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Vanwege het Algemeen Bestuur: 

 

 

 

Zusters Bimla en Gemma Rose uit het Congregatie Leiderschapsteam hebben 

vanaf oktober 2012 de Indische Provincies bezocht. Naast hun bezoek waren zij ook 

aanwezig op het kapittel van de Tezpur Provincie, de CRI bijeenkomst in Hyderabad, 

de bijeenkomst van de vier provinciale teams in Tezpur in oktober, de bijeenkomst 

met de Zusters die aanwezig waren bij de Internationale bijeenkomst van 

Tertiarissen van de Ursulinen in Rome en de vergadering van de spiritualiteits 

commissie.  

 

Na haar bezoek kwam Zuster Bimla terug naar Brussel. We danken de twee Zusters 

Bimla en Gemma voor hun beschikbaarheid om open te staan voor de Zusters en voor 

de Congregatie in het algemeen. Moge God hen verder blijven zegenen voor de 

moeite die zij dagelijks doen om Gods wil te onderscheiden en elke Zuster te leiden 

in hun functie als Congregationele Leiders.  

 

Vanwege Ranchi Provincie:  
 

Internationale Bijeenkomst van Tertiarissen van de Ursulinen in Tertians Rome 

Feb. 23, 24, 2013 
 

De vijftien zusters die gedurende zes à zeven maanden de internationale sessie voor 

tertiarissen mochten volgen in Rome waren heel blij en voelden zich sterk 

geprivilegieerd om elkaar te ontmoeten. Onze zusters uit de Indische Provincies 

namen in groepjes van twee of drie deel, te beginnen met Zrs. Roshni Baxla, Marina 

Ekka en Placida Kispotta uit de (toen nog) eengemaakte Provincie India in 1981- 1982 

en vanaf 2001 vanuit alle vier Provincies. Voor de zusters was het een onvergetelijk 

moment omdat het de eerste keer was dat zij geroepen waren om deel te nemen aan 

een dergelijke bijeenkomst.  
 

De bijeenkomst bracht hen weer aangename herinneringen terug van hun verblijf in 

die internationale gemeenschap in Rome waar zij getroffen waren door de 

gastvrijheid, de eenvoud, huiselijk gevoel en zusterlijke zorg die hun door de 

Ursulinen van de Romeinse Unie getoond werd toen zij ook Ursulinen van andere 

takken uitnodigden om deel te nemen aan dit intensief programma. Er werd vooral 

gekeken naar de studie van de Constituties van de verschillende takken van de 

Ursulinen, en vooral naar het charisma en de spiritualiteit van Angela Merici. 
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De deelnemers deelden hun ervaring van eenheid van hart en geest dankzij het 

gemeenschappelijk charisma en spiritualiteit van Angela Merici. Tijdens hun verblijf 

hadden zij ook de mogelijkheid om pelgrimstochten te maken en de Eeuwige Stad 

Rome te bezoeken, waaronder de basilieken, de kerken, heilige plaatsen die geheiligd 

waren door heiligen zoals Angela Merici en het bloed van de martelaren, 

catacomben, enz. Een ander topmoment was voor allen de dertigdaagse retraite. Ze 

waren opgetogen om opnieuw naar oude albums te kijken. Bovendien waren zij 

getroffen door de mooie en stille atmosfeer van het Generalaat en de sierlijke, 

respectvolle, biddende bewegingen van de begeleidsters van de tertiarissen en 

gezellen die uit Rome, Thailand, Indonesia en andere delen van de wereld kwamen. 
 

De deelnemers waren samengeroepen door Zrs. Bimla Minj en Gemma Rose Minj, de 

Algemene Raadsleden in naam van het spiritualiteitsteam om te onderzoeken hoe de 

rijke ervaringen die door de Zusters waren opgedaan, konden gedeeld worden met 

de anderen in de Indische Provincies, en zo hun spiritualiteit te laten groeien, 

ontwikkelen en verdiepen. Men had ook aandacht voor de voorbereiding van de 

200ste verjaardag van de stichting van de Ursulinen van Tildonk in 2018. Samen met 

Zrs. Bimla en Gemma Rose, werden de leden van het spiritualiteitsteam die nog niet 

naar Rome geweest zijn, verrijkt en verheugd toen zij die opwinding en gezichten vol 

vreugde zagen toen de vroegere ervaringen werden gedeeld.  
 

Het enthousiasme en de bereidheid om hun rijkdom en middelen te delen, is echt de 

moeite waard. De vijftien zusters hebben het plan opgevat om samen met de vijf 

afwezigen en de leden van het spiritualiteitsteam schriftelijke nota’s te geven over 

de verschillende onderwerpen die in Rome behandeld warden. Dit zou binnen de zes 

maanden moeten gebeuren en beschikbaar zijn om zo die rijkdom te kunnen delen op 

bijeenkomsten van de zusters in de Indische Provincies op alle niveau’s maar vooral 

voor de voortgezette vorming. 

Moge Jezus, de H. Angela en pastor Jan Lambertz ons bij dit alles zegenen! 

 

BEWEGING VAN VOUWELIJKE RELIGIEUZEN TEGEN DE MENSENHANDEL 

IN AZIË     (AMRAT) :Aziatische M(beweging) van  Religieuzen A(tegen)   

   T(Mensenhandel)                                      

 

“Bevrijdt de onderdrukten.... Voor Volheid van Leven” 

 

AMRAT heeft in de Noordelijke Regio een tweedaagse vergadering gehouden voor 

de coördinatoren van Jharkhand in het Provincialaat van de Ursulinen, Kanke Road, 

Ranchi. Het was Zr. Eva Justine Romould, de Provinciale van de Ranchi provincie, die 

het nobel initiatief nam voor deze vergadering om door samenwerking een einde te 

maken aan de mensenhandel. De coördinatoren van 5 staten van de Noordelijke 

regio’s waren aanwezig op deze bijeenkomst samen met een kern van medewerkers.  
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Het doel van het AMRAT uitvoerend team was de netwerking uit te breiden en de 

oorsponkelijke gebieden van de mensenhandel erin op te nemen. Daarom werd deze 

vergadering in het Noorden georganiseerd. Jharkhand ligt aan de basis van de 

mensenhandel en daar was nog geen vertegenwoordiging van vrouwelijke religieuzen 

in het AMRAT. Een ander belangrijk punt was een bewustwording op gang brengen 

en te starten met AMRAT bij de vrouwelijke religieuzen in het Noorden, in het 

bijzonder in Jharkhand en de naburige staten. 

In totaal namen 28 religieuzen van verschillende Congregaties deel aan de vergade- 

ring, van Ranchi en andere districten van Jharkhand. Niettegenstaande velen van 

hen betrokken zijn in Sociale werken was het voor velen erg alarmerend te horen 

welke omvang dit thema heeft. 

Mr. Sanjya Mishra, die een rijke ervaring heeft met mensenhandel, deelde zijn 

kennis en verhelderde veel voor de deelnemers. Zij voelden zich gemotiveerd om 

actie te ondernemen tegen de mensenhandel. Hij gaf ook wettelijke mogelijkhe- 

den om de mensenhandel te benaderen en hulp te krijgen van CWC, Vrouwen 

groepen, Politie enz. 

Zr.  Gemma deelde haar ervaring met mensenhandel en Huisarbeidsters.  Zij heeft 

reeds meerdere, heel ernstige gevallen van mensenhandel,  behandeld en had de 

mogelijkheid deze gevallen met succes voor het gerecht te brengen wat leidde tot 

gerechtigheid voor de slachtoffers en erkenning door het gerecht. Deze 

mededelingen inspireerden velen en zij voelden daardoor de uitdaging om zich in te 

zetten voor dit werk. 

Aan het einde van deze tweedaagse vergadering maakte ieder een plan om te 

starten  met het werk tegen mensenhandel in hun eigen regio. Zr. Julia George OSU 

is verkozen om als Coördinator AMRAT te vertegenwoordigen voor Jharkhand. Zes 

Zrs van onze Ursuline Congregatie (Zr Julia George, Zr Gemma, Zr Pratiti, Zr Gulab, 

Zr Ruby en Zr Ranjita) namen deel aan de vergadering en zijn vertrouwd met de 

nieuwe strategie Tegen-mensenhandel en de wettelijke mogelijkheden.  

Sr.Ranjita OSU     

 

 


