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Vanwege het congregationeel leidersschapsteam:      

 

Alle goede zegeningen voor jullie nu we Pinksteren vieren! Pinksteren komt vijftig 

dagen na Pasen en juist tien dagen na de donderdag van Ons Heer Hemelvaart. Dit 

feest herinnert ons aan de nederdaling van de H. Geest over de twaalf apostels en 

deze die verzameld waren in de kamer, zoals beschreven wordt in de Handelingen 

van de Apostels 2:1-31. Pinksteren word took nog gezien door sommigen als de 

geboorte van de Kerk. 

Adem in mij  

O Heilige Geest, 

Dat mijn gedachten allemaal 

heilig mogen zijn, 

Werk in mij,  

O Heilige Geest,   

Dat ook mijn werk 

heilig moge zijn, 

Trek mijn hart tot u,  

O Heilige Geest, 

   Dat ik slechts bemin  

   wat heilig is. 

   Versterk in mij,  

   O Heilige Geest, 

        Om te verdedigen alles  

        wat heilig is, 

        Bewaar mij dan,  

        O Heilige Geest, 

   Dat ik steeds  

   heilig moge zijn.

Augustinus 

 

UISG Bijeenkomst 2013: Zuster Margaret nam deel aan de bijeenkomst van 

de UISG (Unie van de Internationale Algemene Oversten) in Rome van 3 tot 7 mei 

2013. Er waren ongeveer 800 zusters aanwezig, afkomstig uit 76 landen. Het thema 

van de bijeenkomst luidde: “Zo zal het niet gebeuren onder jullie” (Matt. 20:26). In 

de volgende lijn staat bij Mattheus geschreven: “Integendeel, wie groot wil worden 

onder jullie, moet dienaar worden”. Zoals u het zich kunt indenken, werd er vooral 

over leiderschap en gezag in de context van vandaag gesproken. Voor allen was het 

een oproep om na te denken over ons begrip van gehoorzaamheid vandaag, vooral in 

een vlug veranderende en chaotische wereld. 

 

De voordrachten van de bijeenkomst kunnen teruggevonden worden op de website 

van de UISG op www.uisg.org 

http://www.uisg.org/
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Zuster Gemma Rose Minj, lid van het congregationeel leiderschapsteam, komt aan 

in Brussel op vrijdag 24 mei 2013. ze zal voor enkele dagen op het generalaat 

verblijven.  

 

Op woensdag 5 juni, zullen zusters Margaret en Gemma naar de Verenigde Staten 

reizen om onze zusters te bezoeken. Ze zullen ook aanwezig zijn op hun provinciaal 

kapittel van 21 tot 23 juni. Van daaruit zullen zusters Margaret en Gemma naar 

Winnipeg vliegen om onze zusters in Canada te bezoeken. 

 

We wensen hen een deugddoende reis en Gods zegen, moed en het gezelschap van 

Angela en Jan. 

 

Zuster Pratima Toppo, van de Ranchi Provincie en zuster Nirmala Kerketta, van de 

Tezpur Provincie zijn klaar met hun internationaal Tertianship Programma 

georganiseerd door de Ursulinen van de Romeinse Unie in Rome. Zij keren terug naar 

hun thuisprovincie om verder trouw te blijven aan Gods oproep om zijn mensen te 

dienen.  

Mochten zij sterk en moedig blijven wanneer zij het leven en de leer van Angela en 

Jan her-beleven en herinneren.  

We feliciteren hen en wensen hen een behouden thuiskomst in hun thuisprovincies. 

 

Vanwege de provincie van de Verenigde Staten:  

 

Spa-Nacht voor Vrouwen,  
St. Ursula Center Blue Point, NY 

19 april 2013 

 

   Kalmeer je geest, 
     Vernieuw je ziel,  
         Ontspan met vrienden. 
 

Op vrijdag 19 april, sponsorde het Mission Advancement Office van de Ursulinen van 

Tildonk de tweede Spa-Nacht voor Vrouwen. Deze gebeurtenis werd gecoördineerd 

door Liz Wilson en is een jaarlijkse fundraising waarbij alle inkomsten ten gunste 

zijn van de Ursulinen. 

 

We zijn heel blij om te kunnen aankondigen dat er meer dan 65 vrouwen aanwezig 

waren. Een hele speciale dank aan jou, Liz en de 15 leden van de Spa Commissie die 

de avond planden en voorbereidden. Dank ook aan de 26 praktijk-mensen die zo 

vriendelijk waren om hun tijd en talent ter beschikking te stellen om de avond 
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onvergetelijk te maken. De aanwezige vrouwen kregen de mogelijkheden om deel te 

nemen aan drie verschillende behandelingen en therapieën… onder de vele keuzes 

waren er verschillende schoonheidsbehandelingen, massage, reflexologie, yoga, t’ai 

chi chih, voeding en meditatie. Er werden ook 20 mooie mandjes verloot die vooral 

bestonden uit zaken geschonken door locale zakenmensen en individuen.   

 

Iedereen die naar het St. Ursula Center komt voor deze uitzonderlijke gebeurtenis 

is verwonderd en verbaasd over de elegantie van elke kamer, die waarlijk omvormd is 

tot de prachtige schoonheid van een “Spa” milieu! 

 

Onze dank aan hen die deze gebeurtenis mogelijk maakten, die achter de schermen 

meewerkten, onze sponsors en medewerkers! Voor de avond zelfs nog maar 

beëindigd was, vroeg iedereen al:  “Wanneer is de datum voor volgend jaar?” 

 

Dank u, Liz, zusters, vrijwilligers, om deze prachtige avond in te richten die “onze 

geest kalmeert, onze ziel vernieuwt en ons uitnodigt om met vrienden te 

ontspannen.” 


