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Interessante informatie:
De directies van de Basisscholen komen samen
op donderdag 3 juni
2010 te 14.00 uur in
het klooster te Berlaar.
De directies van de Secundaire instituten spreken nog een datum af
voor de volgende bijeenkomst.

De tijd gaat veel te snel! Sinds ons
bezoek aan de gemeenschappen en de
apostolaatwerken in Brazilië zijn er al
enkele maanden voorbij gegaan. We
zijn weer helemaal met onze voeten
en onze gedachten op Belgische bodem en in volle actie. Het werk in de
scholen hier in Vlaanderen —met de
vele projecten en plannen! - vraagt
weer volop onze aandacht.
De dagen voor het feest van
“Allerheiligen” heb ik even halt gehouden en teruggeblikt op mijn bezoek aan Brazilië.
Eerst en vooral wil ik graag iedere
zuster en elke gemeenschap in dat
verre land heel hartelijk danken voor
het warme en zusterlijke onthaal, de
grote gastvrijheid en de fijne ontmoetingen.
Brazilië, een enorm groot land met
een mooie natuur, grote natuurrijkdommen, een grote verscheidenheid
en sterke soms schrijnende contrasten.
Een kennismaking met diep gelovige
en hartelijke Brazilianen, een warme
cultuur, een andere wereld met veel
uitdaging tot groei en verbetering van
de leefsituaties en tot inzet om in
het spoor van Jezus te werken aan de
opbouw van een christen gemeenschap.

Bij ons vertrek in juli 2009 zei ik aan
zuster Leen:” ik zet mijn verstand op
nul en volg je”.
Dat is wel totaal anders verlopen dan
ik dacht. Mijn hart, geest en verstand hebben intens gewerkt om mij
zo goed als mogelijk in te leven en om
de vele ervaringen, indrukken en gegevens op te nemen en te verwerken.
Het werd voor mij de gelegenheid bij
uitstek om het echte leven en het
werk van iedere gemeenschap en elke
zuster te leren kennen. We zijn er
ons van bewust dat, gezien de korte
tijdspanne, het een heel oppervlakkige kennismaking is geweest en dat
wat we gezien en ervaren hebben heel
onvolledig is.
Maar we hebben ons thuis gevoeld.
Ondanks de drukke activiteiten, voelden we dat de zusters blij waren met
ons korte bezoek. Spijtig dat het
taalprobleem een spontaan en gemoedelijk contact en gesprek bemoeilijkte. Maar de taal van de liefde doet
wonderen!
En bovendien schiep het onthaal in
het vernieuwde kerkje bij de favella
Castelo Branco te Montes Claros de
zo mooie band met het thuisfront en
onze scholen: te weten dat wat daar
momenteel opgebouwd wordt, mee te
danken is aan de inzet van velen in
onze scholen, geeft een zo’n warm
gevoel van verbondenheid over duizenden kilometers heen…
Ja, het is mooi geweest!
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75 jaar secundair instituut Sancta Maria:
“ In de stroming”
Op zaterdag 10 oktober werd het 75jarig bestaan van het secundaire instituut Sancta Maria (Aarschot) feestelijk
gevierd. Na de eucharistieviering, muzikaal opgeluisterd door leerkrachten,
vond een feestzitting plaats in de
school. Heel wat sprekers kwamen aan
bod om de rijke geschiedenis en hun
eigen ervaringen weer te geven. Het
geheel werd vlot aan elkaar gebonden
door Maarten Van Gramberen, oudleerling van de school. Niet toevallig
vielen de namen van zuster Brigitte en
zuster Domitiana: samen met hun
medezusters waren zij immers pioniers
in de uitbouw van wat nu een school is
met grote bekendheid in het Aarschotse, een ruim studieaanbod en zowat

900 leerlingen en 150 leerkrachten.
Aansluitend werd op een mooie plek
aan de parking van de school het beeld
“De leerling” onthuld … geen mooier
symbool voor dit jubilerend instituut dat
zoveel zorg aan de leerling besteedt! Een
goed gesmaakte receptie in een grote
tent op de speelplaats bracht vele honderden samen om talloze herinneringen
op te halen en te dromen over de toekomst… Proficiat!.
Reeds daags tevoren waren er talrijke
activiteiten voor de leerlingen. Zie voor
dit alles de vele foto’s op de website.
Het gedenkboek “75 jaar in de stroming”
kan nog steeds in de school besteld worden.

Erkentelijkheid voor 80 jaren inzet van de Zusters van Berlaar te Neerpelt …:

“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde…”
Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit
zal zijn vergeten
Ik leverde bewijs van
mijn bestaan
Omdat door het
verleggen van die ene
steen
Het water nooit dezelfde

Ook in Neerpelt werd gevierd, en wel één week
eerder, op 3 oktober 2009. Als dank voor 80
jaren inzet (1929—2009) werd een stijlvol monument ingehuldigd in de Stationsstraat, voor
campus Sint-Maria. Dit monument, geïnspireerd op het bekende lied ‘De steen’ van Bram
Vermeulen, drukt de blijvende erkentelijkheid
uit van de hele regio aan de Zusters van Berlaar.

stand komen van drie belangrijke instellingen:
het Sint-Maria-Instituut, de Heilig-Hartkliniek
en het kinderdagverblijf ‘Karbonkeltje’. Burgemeester Raf Drieskens vertolkte de dankbaarheid van de gemeente Neerpelt en uit naam
van de congregatie benadrukte zuster Leen
Hertsens, algemeen overste, het ideaal van
eenvoud en dienstbaarheid waarop het werk van
de zusters gestoeld is.

Tijdens de inhuldiging, die begon met een
PowerPoint met prachtige beelden en het lied
van Bram Vermeulen, schetste oud-directeur
Guido Caerts de rol van de zusters bij het tot

Ook hier werd nog lang nagepraat tijdens een
smakelijke receptie in de zaal van Sint-Maria.
Moge dit monument de voorbijgangers blijvend oproepen de waarden van eenvoud en
dienstbaarheid te blijven koesteren!

weg zal gaan...

Samenkomsten directies...
Tijdens dit eer-ste trimester vonden weer twee goed
gevulde samenkomsten plaats. De directies van de
Basisscholen kwamen samen te Berlaar op donderdag
12 november jl. Naast enkele kleinere items, waren er
twee agendapunten die ons vooral bezig hielden: 1)
functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en
evaluatie. Aan de hand van enkele documenten en
uitwisseling werd een en ander gekaderd. 2) Zuster
Leen Hertsens bracht, als afsluiting van de namiddag,
een PowerPoint met prachtige beelden van de situatie
in favella Castelo Branco, waar zovelen in onze scholen zich voor inzetten. We kregen een goed inzicht in
de huidige toestand, nu het vervallen kerkje reeds

hersteld is en als voorlopig centrum dienst doet in afwachting van de verdere bouw.
De directies van de Secundaire instituten ontmoetten
elkaar op dinsdag 24 november in het klooster te Berlaar, ook enkele CoDi’s en graadcoördinatoren waren
aanwezig. Aanleiding vormde immers de uiteenzetting
van de heer Paul Yperman over de hervorming van het
secundair onderwijs. De heer Yperman was lid van de
commissie Monard en is ook halftijds adviseur op het
kabinet van minister Pascal Smet. Hij gaf een duidelijke
uiteenzetting, waarna vragen konden gesteld worden, en
daar gingen velen graag op in! Afsluiten deden we met
een receptie in de Theresia Vermeylenzaal.
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Pastorale werking in Basisschool Sancta Maria… :
mijn school heeft—geeft kleur!
“Een regenboog heeft veel kleuren en
elke kleur is anders. Wij, mensen, zijn
zoals de kleuren van de regenboog
omdat we allemaal uniek zijn. De
vorm van onze ogen, onze huidskleur
en zelfs onze favoriete gerechten kunnen verschillen. Maar de belangrijkste
kenmerken zijn bij iedereen hetzelfde:
we hebben allemaal gevoelens, gedachten, verwachtingen en dromen.
We lachen als we gelukkig zijn en we
huilen als we droevig zijn. Als je alle
mensen van de wereld verzamelt, dan
zouden we met z’n allen een prachtige regenboog vormen.”
Met deze tekst startten de leerlingen
en leerkrachten het nieuwe schooljaar. Met schoolpastoraal kunnen de
kinderen vele kleuren samensprokkelen. Gedurende het schooljaar krijgen
de klassen verschillende opdrachten,
telkens wanneer zij een opdracht tot
een goed einde brengen, kunnen zij
een kleur verdienen waarmee ze hun
“klasregenboog” kunnen inkleuren.

De bedoeling is dat op het einde van
dit schooljaar alle regenbogen ingekleurd zijn…
De eerste opdracht bestond erin dat
de leerlingen in hun eigen klaskleur
naar de startviering kwamen. Bij de
viering rond Damiaan werkte elke
klas een onderdeeltje uit rond deze
heilige zijn levensweg.
Voor de
kerstviering knutselt elk kind twee
kerstkaarten, ééntje voor zijn schoolvriendje en het andere voor een onbekende persoon. Ook worden zij als
herder, engel of een andere figuur uit
de kerststal verwacht in de kerstviering… Wij zijn in ieder geval benieuwd of het de klassen lukt om hun
klasregenboog te kleuren…

acht bestuurders vanuit de plaatselijke gemeenschap (twee per vroegere
VZW). Zo ontstaat een prima mixt
tussen centrale en lokale vertegenwoordiging.

De sterkte van onze Vlaamse kerk
is dat er hard gewerkt wordt door
veel vrijwilligers. Getuige hiervan
zijn de vele christelijke instellingen
en bewegingen.
Maar de innerlijke kracht van
waaruit mensen zich inzetten, is
vaak zwak. Ze wordt niet
voldoende gevoed door inkeer en
gebed. En het goede gebeurt teveel
vanuit aparte groepen die steeds
minder verbonden zijn met de
parochie of de bredere
kerkgemeenschap.
Een belangrijke opdracht voor de
toekomst ligt daarom zowel in het
scheppen van dwarsverbanden en
het versterken van de
verbondenheid als in het
aanwakkeren van de vlam van het
geloof.

Via PowerPoint en brieven werden
personeelsploegen, schoolraden en
alle ouders ingelicht.

Bisschop Johan Bonny in
Transparant, Nieuwsbrief van het
IPB, oktober 2009.

Zo stelt meester Tom Wolput de werking van de schoolpastoraal tijdens
dit schooljaar voor. De congregatie
ondersteunde ook het voorbije
schooljaar de toffe initiatieven van
deze basisschool.

Een fusie van schoolbesturen…:

Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar
Na een jaar van intensieve voorbereiding, werden per 1 januari 2010 vier
schoolbesturen van de Zusters van
Berlaar gefuseerd tot één bestuur,
onder de benaming Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar. Deze
naamgeving drukt de erkentelijkheid
uit tegenover de stichtende congregatie. Het gaat om de scholen in het
Basisonderwijs te Beerzel, Berlaar,
Itegem en Wiekevorst. Om efficiënter te kunnen werken en de scholen
ook verder de huidige ondersteuning
te kunnen bieden, werd een Raad
van Bestuur samengesteld met vier
vertegenwoordigers van de congregatie (zuster Marie Josee Kempen,
Greet Van Loo, Hilde Lambrechts
en de onderwijscoördinator), naast

Ondertussen worden de vele administratieve gevolgen van een dergelijke
operatie afgehandeld.
Het past hier een woord van dank uit
te spreken aan de leden van de werkgroep die de voorbereiding op zich
namen: zuster Marie Josee Kempen,
Clement Vandezande, Greet Van
Loo, Hilde Lambrechts en CoDi
Chris Lambrechts.

Mater Salvatoris nam afscheid van de
Zustergemeenschap
Op donderdag 17 september 2009 viel de deur van het klooster te Kapellen, Dorpsstraat 40, definitief in het slot…
Maar het afscheid van zuster Aleidis Scheire en haar medezusters zou niet
ongemerkt voorbijgaan! Daags tevoren, woensdag 16 september, werd in
een sfeervolle en bij wijlen ontroerende viering afscheid genomen: directies van Mater Salvatoris en Klavertje Vier, oud-directies, leerkrachten en

Ons opvoedingsproject: Hart van
God op aarde zijn...

oud-leerkrachten, leden van de Raad van Bestuur, allen vulden ze de
stemmige kapel van het klooster. Zuster Aleidis hield een prachtig afscheidswoord, waarbij ze de rol van de zusters, de samenwerking met velen in en om de school en vooral de vriendschap centraal stelde. Diezelf-
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de vriendschap vinden we terug in de mooie tekst die ze bij de jaarwende
schreef…
Het ga jullie goed, zusters!
Een leven lang werd ik gedragen
door de vriendschap van velen.
Een leven lang mocht ik ervaren
de vriendschap van de Heer.
Een leven lang wil ik danken
voor zoveel liefde mij gegeven.
Daarom wil ik ook jou toewensen
de vriendschap van heel veel mensen
die met jou delen én vreugde én pijn
opdat jouw leven moge zijn:
een festijn van hoop en diepe vrede...

Wij gedenken...
De liefde die ons samenhield,
de vreugde die we deelden,
de hoop die we beademden,
de wonden die we heelden.
Het kan niet dat dit over is…
als was het een ijdel streven…
We hopen dat het verder gaat
en dat we over-leven!

Op 2 oktober 2009 werd te GenkBoxbergheide afscheid genomen van
mevrouw Mia Lantmeters, moeder
van Jos verhuizen, directeur van Instituut Mariaburcht (Stevoort). Mia
werd geboren op 20 april 1927 en
overleed op 27 september 2009.
Ook Ann Copermans, TAC aan hetzelfde instituut Mariaburcht, en haar
familie stonden voor een droevig afscheid: vader Gustaaf Copermans (° 9
juli 1933) overleed in Herk-de-Stad
op 6 oktober 2009.
In het WZC Sint-Margaretha
(Holsbeek) overleed op 10 oktober
2009 de heer Constant Herftijd,
schoonvader van Clement Vandezan-

de, financieel en economisch adviseur van de Zusters van Berlaar. Te
Lubbeek vond de afscheidsviering
voor Constant plaats op 16 oktober
2009.
En op 9 november 2009 overleed
thuis de heer Gerald Heirman, broer
van Rosanne Heirman, directielid
van het Instituut H. Hart van Maria
te Berlaar. Gerald werd geboren op
27 maart 1949. De afscheidsviering
vond plaats te Rotselaar-Heikant op
14 november 2009.

Aan alle beproefde families bieden
wij onze oprechte deelneming aan.

