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Gevraagd: warme menselijkheid
Op de Vlaamse zender Eén zag ik een tijdje
geleden de ervaring van een Vlaamse vroedvrouw die zich met ‘Artsen zonder vakantie’ inzet
in een Afrikaans land (Iedereen beroemd, 6 december). Zoekend naar een verklaring waarom
een Afrikaanse moeder het hoofd wegdraait als
de pasgeboren baby in haar armen wordt gelegd, stelt zij dat deze vrouwen leven in het
besef dat vele kinderen sterven voor hun vijfde
levensjaar en zij zich dus niet te hard willen
hechten aan hun kindje.
Een moeder die de liefde voor haar boreling
moet inhouden of inperken—kan het irreëler?
Aan de andere kant van de aardbol in ons rijk
landje, werpt een veertienjarige tiener zich van
een brug op de E40-autostrade in Ternat. Wat
heeft hem bezield?
Bij onze Noorderburen takelen drie jongens
van 15—16 jaar een grensrechter in Almere zo
toe dat hij bezwijkt aan zijn verwondingen.
Hoe kunnen we al dit leed en geweld begrijpen ?
Schijnbaar zijn velen — en blijkbaar ook jongeren — het vermogen om empathisch verbindingen te maken met medemensen verloren, om
welke reden dan ook. Ooit zei een monnik in
een vraaggesprek in Tertio het aldus: Tijd maken
zegt iets over ons ego en hoe we in het leven staan.

Als we geen tijd kunnen maken, betekent dit dat we
onszelf belangrijker vinden dan de ander en geen
verbinding kunnen maken met elkaar. Zo’n houding
is destructief. We hebben een enorme ommekeer
nodig om de ander weer een plaats te geven.”
Mijns inziens zegt dit citaat heel veel. Is het
niet de eerste taak van een christelijk opvoedingsproject om warme verbinding te brengen,
steeds weer opnieuw, zonder ophouden?
Misschien is de tijd van Kerstmis en Nieuwjaar
daar wel aangewezen voor, omdat we elkaar
juist dan zoveel toewensen. Dat is nu precies
de kern van wat Paulus in zijn brief aan Titus
bedoelt met de zinsnede “Apparuit humanitas
nostri Dei”: verschenen is de menselijkheid van
onze God. Weet u, in het Grieks luidt het
’philantropia’, en dat is eigenlijk nog intenser
dan humanitas: God houdt van zijn mensen
, menselijkheid wordt menslievendheid.
Mogen wij ook in 2013 zonder ophouden aan
kinderen en jongeren leren en voorleven dat
verbindingen smeden met elkaar pijn, geweld
en eenzaamheid verjaagt. Mogen onze scholen
plaatsen van vrede zijn…
Jan Van Deuren
Kerstmis 2012

Belangrijke infovergadering!
Bij de invoering van de dubbele boekhouding in 2006 werden te Berlaar enkele nascholingen georganiseerd.
Ondertussen vonden heel wat directiewisselingen plaats en werden nieuwe bestuurders
aangezocht. Zo bereikte ons regelmatig de
vraag om een nieuw initiatief te nemen over
dit onderwerp. Graag kondigen wij u dan
ook aan dat directies, bestuurders en ook de
boekhouders van de scholen uitgenodigd

zijn te Berlaar op woensdag 27 maart 2013
te 14.00 uur in de school te Berlaar
(Instituut Heilig Hart van Maria, Bovenbouw). In een eerste deel zal Nicolas Dumenceau (PKF Revisoren) het lezen van balans en jaarrekening toelichten, in het tweede deel zal Beatrijs Pletinck (VSKO) het
hebben over de wetgeving Overheidsopdrachten. Wil u erbij zijn, hou deze datum
dan al vrij, nadere informatie volgt nog.
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AMICANTUS: een feestelijke avond!
1 december 2012, 19.15 u. De Kapel van
het klooster van de Zusters van Berlaar vult
zich stilaan met de genodigden. Onze verwachtingen zijn hoog gespannen, het Gospodi-concert van 5 jaar geleden indachtig.
De Heer Jan Van Deuren en zijn echtgenote
tonen zich samen met de zusters waardige
gastheren.
Even na 20.00 u klinkt er cellogeluid in de
kapel, de leden van het Vocaal Ensemble
komen zingend de kapel binnen en vullen
de ruimte rond het altaar met hun prachtige
gezang. Het Ave Maria van Kurt Bikkembergs vervult onze verwachtingen en zet de
toon voor een avond van hoog niveau.
De Heer Jan Van Deuren verwelkomt eenieder en licht de keuze van het repertoire toe.
Onder leiding van Inge Feyen bezorgt Amicantus ons een unieke muzikale avond. Tijdens het applaus kijken we elkaar aan en
fronsen meermaals de wenkbrauwen, als
uitdrukking van onze verbazing. We genieten ten top.
Ook de sopraan Lieve Maertens en de bariton Jef Put weten ons te bekoren bij het duet
uit de Adventscantate BWV 140 van Johan
Sebastian Bach.
De eigenzinnige versie van Stille Nacht van
Kurt Bikkembergs, gebaseerd op een melodie van Frans Gruber, klinkt aangenaam
vertrouwd en toch verrassend nieuw.
Het beste moet dan nog komen. Amicantus
brengt ons nog 3 oude kerstliederen in een
inventieve bewerking van Kurt Bikkembergs.
Daar waar het Instrumentaal Ensemble Cordes En Bleu onder leiding van Michel Pieters tijdens de avond zich al van zijn beste
kant liet horen, brengen ze ons helemaal in
kerstsfeer met een eigen instrumentaal arrangement van ‘Daar ligt in een kribbe’ van

Lodewijk De Vocht.
De avond is te snel voorbij. Het vocaal en
muzikaal ensemble verwennen ons nog extra met een herneming van het vrolijke Noël
Nouvelet in een bewerking van Kurt Bikkembergs.
Voor de laatste en zoveelste maal kruisen
onze fronsende blikken elkaar, als blijk van
waardering en verbazing voor zoveel moois.
Tot slot dankt Zuster Marie-Josee de muzikanten. Haar dank gaat ook uit naar de heer
Jan Van Deuren voor 15 jaar onderwijscoordinatie. Als blijk van waardering wordt
zijn echtgenote Chris in de bloemetjes gezet. Zuster Marie-Josee nodigt eenieder uit
op de heerlijke receptie. Daar wordt nog
nagepraat en nagenoten van deze muzikale
topavond.
We keren tevreden naar huis, met het gevoel dat Maria en haar Kind al een beetje
bij ons zijn gekomen op deze vooravond
van de advent.
Guido en Geert Peeters

Graag vullen we deze mooie beschrijving
aan met prachtige wensen die we van Frans
Matthyssen (SDB) ontvingen n.a.v. 15 jaar
onderwijscoördinatie en de concertavond:
Proficiat voor jullie zorg voor het pedagogisch project dat uitnodigt om in grote
dienstbaarheid—vaak in alle stilte—Gods
liefde voelbaar te maken.
Gelukwensen met jullie onderwijsstructuur,
goed geschikt om velen te laten leven en
werken vanuit jullie spiritualiteit en project.
Moge Gods Geest en de ondersteuning van
vele medewerkers jullie blijven bemoedigen,
nog vele jaren.

90 jaar Architectenbureau De Vloed
Daags voor het concert, op vrijdagavond 30
november 2012, was het ook feest voor Bureau
De Vloed, het architectenbureau waarmee de
congregatie ondertussen een decennialange
samenwerking heeft. In de mooie locatie van
de Handelsbeurs aan de Kouter te Gent genoten we met een stevige delegatie [zuster Marie
Josee Kempen, Clement Vandezande, Walter
De Raedt en Paul Swinnen (Mater Salvatoris—
Kapellen), Chris Lambrechts (Sint-Jan Lagere
School Wiekevorst) en Jan Van Deuren] van
een heerlijke receptie, muzikale omlijsting en
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ontmoeting met vele bekenden. Zaakvoerder
Jan De Vloed slaagde erin om de “kopstukken”
van de drie sectoren waarvoor het bureau
bouwt samen te brengen in een reflectiegesprek: Mieke Van Hecke (onderwijs), Frank
Cuyt (welzijnsvoorzieningen) en Peter Degadt
(zorginstellingen). Aan Christian Dewaele,
goed bekend in onze scholen bij de opvolging
van de werven, viel de opdracht te beurt om,
namens alle medewerkers van het bureau, aan
Jan De Vloed een gesmaakte laudatio te richten. Proficiat aan het bureau De Vloed!
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Sancta Maria reisde weer naar Gambia...
Voor het 4de jaar op rij zijn enkele leerlingen
van het Aarschotse Sancta Maria Instituut en
het Damiaaninstituut op inleefreis naar
Gambia geweest. De bedoeling van deze reis
is de leerlingen te laten kennismaken met de
plaatselijke cultuur maar het is zeker geen
plezierreisje, er moet ook gewerkt worden.
De leerlingen van de studierichting Mode
gaan hiervoor dagelijks naar een lokale
school “ het Little Trees Skill Training Center” waar ze samenwerken met de plaatselijke
leerlingen om uniformen te maken voor de
Sawallah Nursery school. De leerlingen van
het Damiaaninstituut hebben dit jaar het
dak gemaakt van diezelfde kleuterschool. Na
het afwerken van de uniformen gaan onze
leerlingen ook nog kennismaken met de
Afrikaanse stoffen en klederdracht! Uit de
nauwe samenwerking leren we veel van elkaar, zowel leerlingen als leerkrachten.

wat enige emotie teweeg brengt bij onze leerlingen..

Voor onze leerlingen plannen we ook regelmatig een uitstap om kennis te maken met
het land, zodat ze met hun eigen ogen kunnen zien dat het er heel anders aan toe gaat
dan in België.

Dankzij de steun van de congregatie van de
Zusters van Berlaar konden wij extra materiaal aankopen die we kunnen gebruiken voor
het maken van onze uniformpjes!

Op het einde van de reis gaan alle leerlingen
samen de uniformen naar de kleuterschool
brengen en maken ze ook kennis met de
lokale bevolking, die in armoede leeft en
zien ze hoe dankbaar ze zijn voor de kleding,

Het project “Africrack” wordt georganiseerd
door vzw Joetz en de twee scholen. De reis
zelf duurt 14 dagen maar onze leerlingen
werken het hele jaar rond dit project. Er
moet een aanzienlijke som geld ingezameld
worden, waar onder andere de stof voor de
uniformen van gekocht wordt alsook machines, materiaal, enz…
Jaarlijks organiseren we ook een Gambiaanse
avond. Op deze avond wordt het project
voorgesteld en krijgen ouders en sympathisanten ook de film van het voorbije jaar te
zien! Dit jaar hebben we er een hele dag van
gemaakt, door in de loop van de dag workshops te organiseren. Hiervoor hadden we
lagere scholen uitgenodigd die heel veel belangstelling hadden voor deze activiteit.

Ook dit jaar zullen leerlingen van Sancta
Maria het werk op het Afrikaanse continent
gaan verder zetten.
Annick WOLFS, leerkracht Instituut Sancta
Maria—Aarschot.

Vijf kernwoorden stonden
centraal bij de trappisten van
Westvleteren die met
architect bOb Van Reeth hun
nieuwe klooster bouwden:

EENVOUD
VERINNERLIJKING

Samenkomsten met directies

DUURZAAM
TIJDLOOS

Op dinsdag 6 november jl. verzamelden de
directies van de secundaire instituten, op donderdag 22 november die van de basisscholen.
Beide vergaderingen gingen door te Berlaar.
Vier items liepen gelijk:

opvoeding en onderwijs - werd met beide directiegroepen doorgenomen. Voor een meer uitvoerige bespreking van deze belangrijke tekst
verwijzen we naar de bijlage met boekbesprekingen.

•

de vernieuwde basistekst in verband
met het beleid inzake verlofregelingen;

•

SABAM;

•

het contract dat de congregatie afsloot
inzake vaste en mobiele telefonie en
waarvan elke school en zorginstelling
kan genieten;

Met de directies van de basisscholen maakten
we bovendien een eerste maal de oefening naar
het niveau waarop bepaalde taken best worden
uitgeoefend: op niveau van de school, de scholengemeenschap of de “associatie”. Of, met
andere woorden, we pasten het principe van de
subsidiariteit toe op de verschillende beleidsdomeinen.

•

de samenkomst op 27 maart ek. (zie
pagina 1) en de oproep om i.v.m. de
overheidsopdrachten vragen te voorzien, daar de spreker vanuit concrete
voorbeelden wil starten.

Bij de collega’s van de basisscholen werd Ann
Verstappen nog eens extra verwelkomd (vrije
basisschool Itegem), bij die van de secundaire
instituten Moniek Peeters ( IHHvM Berlaar) en
Peter Sterckx (Mater Salvatoris Kapellen).

Ook de visietekst van en voor het Bisdom Antwerpen - meer bepaald het hoofdstuk over

En afsluiten deden we, zoals steeds, met een
gezamenlijke maaltijd in het klooster.
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Bouwsprokkels…
ONDE R WIJ SC OOR DINA TIE
V A N DE ZU STE R S V A N
B E R LA AR

In Mariaburcht Stevoort vordert de bouw van een nieuw schoolgebouw: nu de ruwbouw voltooid is, zijn de technieken gestart. Eind januari worden alle ramen en deuren geplaatst.
Streefdatum blijft om op 1 september 2013 het nieuwe gebouw te betrekken…

Markt 13
2590 BERLAAR

In Berlaar verloopt de samenwerking met architectenbureau ELD (Antwerpen) in functie van
het DBFM-project waarop het secundaire instituut Heilig Hart van Maria inschreef, prima en
wordt het strikte tijdschema totnogtoe gehaald: alle nodige documenten, plannen en formulieren werden ingediend bij de dienst RWO (Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend

Telefoon: 03—482.17.80
Fax: 03—482.44.47
E-mail: onthaal@zusters-berlaar.be

erfgoed). Evolueert dit allemaal gunstig, dan kan in het voorjaar van 2013 de fase van de aanbestedingen aanvatten…
In de vrije basisschool te Itegem zal in de lente van 2013 het sanitair aan de Dulft volledig
vernieuwd worden.
Ook in de vrije kleuterschool te Wiekevorst zal weldra een project in uitvoering kunnen gaan
dat de hele school van nieuwe ramen en deuren voorziet. Hier kunnen we nog genieten van
het zgn. “uitdoofscenario” in REG.

Hart van God op aarde
zijn…
www.zusters-berlaar.be

In het Instituut Sancta Maria (Aarschot) werden een groot deel ramen vervangen in een van
de laatste REG-procedures die werden goedgekeurd.
En zowel in de basisschool als het secundaire instituut te Kapellen zijn er momenteel heel wat
dossiers in voorbereiding.
Wie zei daar weer dat de Belg een baksteen in zijn maag heeft…?

Schrijven
Woord
voor
woord
Troost
bedenken
in tekens
Verzonken
leven
herbeleven
Essentie
zonder
overdaad
Uit de bundel ‘Overboord’
van Jozef DELEU

Wij gedenken...
Te Lier overleed op 8 oktober 2012 mevrouw Agnes
Monteyne (°15 augustus
1930), schoonmoeder van
Greet Van Loo. Greet is
stafmedewerker van de congregatie en bestuurder van
de VZW Vrije Basisscholen
van de Zusters van Berlaar.
De uitvaart van mevrouw
Monteyne vond plaats te
Heist-op-den-Berg op 13
oktober jl.
Na een zware ziekte overleed te Stevoort de heer
Raymond Putzeys, logistiek
medewerker in school en
internaat Mariaburcht te
Stevoort. Raymond werd
geboren op 14 augustus
1955 en overleed op 22
oktober 2012. Er werd in
intieme familiekring afscheid genomen.

Troost bedenken in tekens...

In
het
HeiligHartziekenhuis te Lier overleed op 15 november 2012
mevrouw Jeanne Cerstiaens
(°23 juni 1927), moeder
van Dian Mariën. Dian is
directeur van de Midden-

school Heilig Hart van Maria te Berlaar. De afscheidsviering vond plaats te Koningshooikt op donderdag
22 november jl.
Sterkte aan alle beproefde
families!

