
NIEUWSBRIEF 

Er is weer zoveel schoons te vertellen... 

Herbronnen…: een spiritdag met de congregatie 

De 24ste Nieuwsbrief. 

Ik las onlangs dat onderwijs in India vaak start 
met een ceremonie waarin leraar en leraar el-
kaar beloven het zo goed mogelijk te doen. Ik 
ken alleszins talloze mensen die in onze scho-
len, zij het zonder ceremonie, het beste van 
zichzelf geven. Een halfjaarlijkse Nieuwsbrief 
geeft je de kans om het vele te zien dat zich 
ontwikkelt in die zes maanden. Zo volgt, na de 
fusie van de 4 schoolbesturen van Beerzel, Ber-
laar, Itegem en Wiekevorst per 1 januari 2010, 
de overname van basisschool ‘De Kleine Kan-
goeroe’ op 1 september 2010. Hier vallen 
voortaan schoolbestuur en scholengemeenschap 
samen, allicht een ideale situatie maar niet over-
al realiseerbaar, als we dat al zouden willen… 

Verder waren er afscheidnemende directeurs: 
Maria Vermeulen (Instituut Heilig Hart van 
Maria—Berlaar), Marleen Reynders (Sint-Maria 
Neerpelt) en Ludo Mertens (Mariaberg Essen). 
Fierheid, dankbaarheid, humor en ontroering 
… het viel op hun afscheidsfeesten allemaal 
samen in enkele uren! Straks, aan het einde van 
2010, is het de beurt aan Jos Verhuizen 
(Mariaburcht Stevoort) om een rustiger levens-
ritme te beoefenen. Hij wordt opgevolgd door 
Marita Breems en hier mochten we weer erva-
ren dat de directieprocedure die we in onze 

scholen hanteren werkt. Zo maar eventjes 88 
leerkrachten namen deel aan de bevraging die 
via de weg van de geleidelijkheid en veel overleg 
leidde tot de aanstelling van Marita. 

En dan was er nog het project van Castelo Bran-
co in Brazilië … zowat 30 maal voorgesteld aan 
allerlei groepen leerlingen, leerkrachten, vorme-
lingen, rusthuisbewoners. Het doel is bereikt. 
Na onze reis met zuster Leen Hertsens in het 
najaar van 2007 hadden echtgenote Chris en 
ikzelf de kaap van 50.000 euro vooropgesteld 
om bij te dragen in de verwezenlijking van het 

gemeenschapshuis ‘Centro de Convivio Madre 

Theresia Vermeylen’. Die kaap is ondertussen 
gehaald, terwijl hopelijk nog enkele scholen 
volgen. Dank aan allen die dit project in hun 
school mee tot leven hebben gebracht! 

De 24ste Nieuwsbrief.  

In een onafgebroken reeks, tweemaal per jaar 
vanaf 1999. Voor de 25ste geven we het ope-
ningswoord aan zuster Leen Hertsens. Na de 
vieringen rond 165 jaren Zusters van Berlaar 
mag zij ook dit (bescheidener) jubileum in woor-
den zetten. 

Het ga je goed, lieve lezer. Geniet van de zomer 
en zijn kleuren. 

Jan Van Deuren 

Nadat Theresia Vermeylen enkele gedreven 
vrouwen rondom zich verzamelde, wordt 1845 
de officiële stichtingsdatum van de congregatie 

van de Zusters van het Heilig Hart van Maria.  

165 jaren later kan de congregatie terugblikken 
op een ongemeen rijke geschiedenis in onder-
wijs, bejaardenzorg, sociaal en parochiaal werk 
in Vlaanderen, Denemarken, Congo en Brazi-
lië. 

Nu de religieuzen overal hun charisma en ma-
nier van zijn delen met leken die de verant-

woordelijke functies overnamen, is dit 165-
jarig jubileum dankbare aanleiding om tijdens 

een Spiritdag samen te komen en te vieren. 

Mogen we dan ook vragen dat alle leden van 
Algemene Vergaderingen, bestuurders en di-
rectieleden zaterdag 2 april 2011 nu al vrijhou-
den in hun agenda…? Samen met de zusters en 
met Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, 
verwelkomen wij u graag op een schitterende 
dag. 

Een gedetailleerd programma ontvangt u tij-
dig!  

Onderwijs coördinatie  van de Zusters  van Berlaar  

Data om te onthouden! 

• Luc Waes, psycholoog, spreekt 

op de volgende samenkomst met 

de directies van de Basisscho-

len op donderdag 25 november 

ek. te 14.00 uur te Berlaar. 

Onderwerp is: hoe omgaan met 

moeilijk gedrag bij kleuters en 

kinderen? 

• De directies van de Secundaire 

Instituten komen samen op 

dinsdag 30 november ek. te 

14.00 uur. Een agenda volgt 

nog. 

• De congregatie organiseert een 

’Spiritdag’ op zaterdag 2 april 

2011—zie uitleg hiernaast!  
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In het Instituut Mariaburcht te Stevoort werd in de loop 
van dit schooljaar de hele ‘Berlaarse’ procedure doorlopen 
om in de vervanging te voorzien van Jos Verhuizen die op 
31 december 2010 zijn taak zal beëindigen. Na de uitvoerige 
bevraging, waaraan zo maar even 88 personeelsleden deelna-
men, werden met enkele mensen gesprekken gevoerd. Na 
een tweede intensief gesprek werd mevrouw Marita 
BREEMS voorgesteld aan de Algemene Vergadering die 
haar in vergadering van 10 mei jl. aanstelde tot directeur 
met ingang van 1 januari 2011. Samen met Elly Hoogstijns 
(pedagogisch directeur) en Ann Copermans (logistiek direc-
teur) staan de vrouwen aan de top in Mariaburcht, maar we 
twijfelen er niet aan dat ze hun mannetje zullen staan... 

In de 22ste Nieuwsbrief van juli 2009 gaven we reeds de 
opvolging van Maria Vermeulen aan in het Instituut H. 
Hart van Maria te Berlaar.  Maria nam in de loop van dit 
schooljaar de ‘bonus 58+’ halftijds op. Zo kon Jan Van 
Craen een heel schooljaar lang ‘directeur zijn’ proeven en 
hij was daartoe ook voor de andere helft vrijgesteld. Op 1 
september begint het echte werk, want dan stopt Maria er 
helemaal mee! Maar ook hier kunnen we rekenen op een 
hecht en tof vierkoppig directieteam. Hier moet Jan zijn 
mannetje staan naast de dames Rosanne Heirman, Dian 
Mariën en Tinne Mertens. 

In Neerpelt (Sint-Maria) viel Marleen Reynders een prachtig 
afscheidsfeest te beurt op 30 juni jl. en dat bij schitterend 
weer. De onverwachte intrede van enkele familieleden, onder 
wie Marleens vader én haar kleinkind,  maakte het geheel nog 
mooier en ontroerender. Nadat Marleen tot adjunct-directeur 
was  aangesteld in 1998 (nog onder het ‘Berlaarse’ schoolbe-
stuur), werd ze later campusdirecteur van haar school. Hier 
werd Ignace Van Herck, reeds adjunct-directeur, als opvolger 
aangesteld. Dus moest er ook naar een nieuwe adjunct gezocht 
worden en die werd gevonden in de persoon van Ann Broekx. 
Ignace en Ann zullen de school dus leiden vanaf 1 september 
ek. samen met Marie Jeanne Maes (directeur 1ste graad).  

En we melden ook nog dat Ludo Mertens na 31 jaren als direc-
teur van de Lagere School Mariaberg te Essen eveneens zijn 
taak beëindigt op 31 augustus ek. Hier is het Gerda Ketelers 
die door de DIM als opvolger werd aangesteld. Nadat Ludo en 
echtgenote Anita met de grote limousine thuis waren opge-
haald op 29 juni jl., viel ook hem een schitterend feest te beurt 
waarbij heel wat mensen van de Diocesane IM, plaatselijk co-
mité en zustergemeenschap waren uitgenodigd. Hieronder 
geven we een uittreksel uit de afscheidsrede die Ludo hield. 

We danken uitdrukkelijk alle directies voor de hartelijke 

samenwerking en wensen hun opvolgers alle succes! 

Ik ben een geluksvogel: nee de lotto heb ik nooit gewonnen, maar ik kreeg wel veel steun en vriendschap 
van de zusters van de congregatie van Berlaar.   
We voelen vandaag goed aan hoe gastvrij de zusters steeds  zijn voor ons! Zuster Juliana bewijst elke dag 
dat ze “moeder is van Essen” en grootste Essenaar aller tijden! Haar grote zorg voor ons maakt ons werk 
heel wat lichter en aangenamer! Ik ben u ontzettend veel dank verschuldigd, Zuster Juliana. Onze relatie 
met de zusters is uitgegroeid tot een hechte, familiale band.  
De zusters stonden en staan nog altijd klaar om te helpen. Zuster Annie en Zuster Louisa hebben jaren-
lang, eerst zonder dan met Jan Van Deuren, gezeteld in ons schoolcomité samen met Jos Uytdewilligen, 
de voorzitter en Jos Dries , de secretaris. 
René Goormans zaliger, vertegenwoordigde  de Noorderlaan en het comité werd versterkt door enkele 
bekwame en toegewijde Essenaren.  
We  bespraken heel wat onderwijs- en opvoedingsvraagstukken. Onder de deskundige leiding van Jos 
Uytdewilligen  en zijn rechterhand Jos Dries  en puttend uit de ervaring en de wijsheid van Zuster Annie 
en zuster Louisa  vonden we meestal  goede oplossingen! ( ik denk bijvoorbeeld aan het gemengdma-
kingsproces van onze scholen).  

Samen met Myriam en de leden van ons plaatselijk comité, ben ik heel blij  met de aanwezigheid en de 
grote inbreng van Jan Van Deuren op onze vergaderingen en tot vorig jaar ook op onze CASS-
vergaderingen.  
We hebben Jan leren kennen als een zeer verstandige,  wijze en tactvolle man. Hij kent de onderwijswet-
geving zeer goed en weet op een rustige maar met een onderbouwde aanpak mensen of standpunten met 
elkaar te verzoenen!  

Tweemaal  per jaar worden Myriam en ik uitgenodigd op jullie directiebijeenkomsten in Berlaar. We 

komen daar heel graag naar toe omdat we deze samenkomsten ervaren als erg zinvol, leerrijk en gezellig! 

(Veel) nieuws van het Directiefront... 
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Samenkomsten Directies van de scholen … met 

aandacht voor 165 jaar Zusters van Berlaar... 

Nieuws vanuit de schoolbesturen... 

De samenkomst  met de directies van de SE-
CUNDAIRE SCHOLEN vond plaats op dins-
dag 25 mei jl. Ook zuster Leen Hertsens, Alge-
meen overste, en zuster Marie Josee Kempen, 
Algemeen assistente, waren aanwezig en dat 
had alles te maken met de speciale agenda: we 
wilden nl. nadenken over de koepelwerking 
van ‘Berlaar’. Is de ondersteuning van onze 
scholen goed, wat kan verbeteren, wat is be-
langrijk voor de toekomst? In drie groepen 
werd nagedacht over zes aspecten: 

• visie  en congregationeel project                                                                      

• deskundigheid en verantwoordelijk-
heid 

• relatie bestuur—directie 

• de praktische organisatie 

• scholengemeenschap 

• congregatie en onderwijscoördinatie. 

Nadien volgde een eerste plenum met uitwisse-
ling van de ideeën en ondertussen leverden de 
drie verslaggevers ook al hun samenvatting in. 
Dit alles zal in het najaar besproken worden 
met het Algemeen Bestuur van de congregatie, 
om dan terug te koppelen naar de verschillen-
de schoolbesturen.  

Maar er was meer … op de aansluitende recep-
tie met avondmaal hadden we ook zuster Alei-
dis Scheire uitgenodigd. Naar aanleiding van 
het afscheid van Maria Vermeulen en Marleen 
Reynders, alsook het vertrek van Jos Verhuizen 
op 31 december ek., sprak zij een kort woord 
uit aan het adres van deze drie directeurs. Aan-

sluitend werd namens het Algemeen Bestuur 

een boeket bloemen én een bon van Vlaande-

ren Vakantieland aan elk directielid overhan-
digd. Op deze wijze willen de zusters, n.a.v. 
165 jaar Zusters van Berlaar, hun dankbaar-
heid en erkentelijkheid uitdrukken voor het 
puike werk van onze directieleden. 

De directies van de BASISSCHOLEN verga-
derden dan weer op donderdag 3 juni. Eerst 
en vooral verwelkomden we Elly Van Kerckho-

ven, directeur van De Kleine Kangoeroe, de ba-
sisschool bij CKG Kinderland te Berlaar. Deze 
school wordt immers overgenomen in de 

groep Vrije Basisscholen van de Zusters van Ber-

laar vanaf 1 september ek. (zie pagina 1). We 
hadden het op onze samenkomst o.a. over 
medicatie op school, functionering en evalua-
tie en over de wettelijke regelingen bij vervoer 
van leerlingen en collega’s met de eigen wagen.  

Nadien sloten zuster Annie Smets en zuster 
Marie Josee aan bij de groep: tijdens een gezel-
lige receptie werd Ludo Mertens (Mariaberg, 
Essen) extra gevierd, want het was zijn laatste 
keer “naar Berlaar komen” - wat hij, samen 
met collega Myriam Van Hees, trouw (en 
graag) deed.  

En ook hier sprak zuster Marie Josee namens 
de 165-jarige congregatie dank en waardering 
uit voor de inzet en toewijding van onze direc-
tieleden en maakte zij dit tastbaar met een 

boeket bloemen en bon van Vlaanderen Vakan-

tieland. 

En zo mochten alweer twee boeiende samen-
komsten de werking van een heel schooljaar 
bekronen! 

Voor Kapellen, VZW Instituut Mater Salvato-
ris, zag de heer Luc Storms zich genoodzaakt 
ontslag te geven als bestuurder omwille van 
gezondheidsredenen. Ruim 13 jaren, vanaf 
voorjaar 1997, was Luc een trouw bestuurder. 
Uitbreiding van de Raad van Bestuur dringt 
zich hier dus op en daar wordt momenteel 
werk van gemaakt. 

Voor de VZW Mariaburcht (school en inter-
naat te Stevoort) vonden wij de heer Philippe 
Rotsaert, magistraat op rust aan de rechtbank 
van Hasselt en broer van jezuïet Marc Rotsaert, 
bereid de Algemene Vergadering te komen 

versterken. Philippe was reeds aanwezig op de 
statutaire jaarvergadering van 10 mei ll. en kan 
zich dus in de brede onderwijsmaterie verdie-
pen. Bestuur en school van hun kant zijn blij 
een competent persoon die ons project gene-
gen is, in hun rangen te mogen begroeten. 

 Na de fusie van 4 schoolbesturen (zie vorige 
Nieuwsbrief) kende de VZW Vrije Basisscho-
len van de Zusters van Berlaar haar eerste sta-
tutaire jaarvergadering op 1 juni jl. Met 32 
leden en een enthousiaste directiegroep is dit 
schoolbestuur goed toegerust om de toekomsti-
ge uitdagingen aan te gaan! 
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Ik ben voorstander van de 

invoering van een 

schoolvak waarbij de 

Bijbel aan iedereen wordt 

onderwezen. Niet als een 

geloofsboek want dat is 

voor de godsdienstlessen, 

maar als de ‘grote codex’ 

van de westerse cultuur. 

Ook een niet-gelovige 

intellectueel als Umberto 

Eco is daar een grote 

voorstander van. Waarom 

moeten wij in de klassieke 

opleiding alles weten over 

Homerus, maar niets over 

Mozes? 

 

Mgr. Gianfranco Ravasi, 

voorzitter van de pauselijke 

raad voor de cultuur in 

Tertio (26.11.2008) 



1845—2010 … 165 jaar Zusters van Berlaar 

 

Wij danken om Theresia Vermeylen. 

Als stichteres van de Zusters van het Heilig Hart van Maria 

schonk zij haar leven 

in navolging van Hem die wij de Christus noemen. 

In haar spoor volgden honderden vrouwen om 

IN EENVOUD EN DIENSTBAARHEID 

actief te zijn in apostolaat, onderwijs, 

zieken– en bejaardenzorg, 

missionering in Congo, Denemarken en Brazilië. 

Tijdens dit herdenkingsjaar worden wij opgeroepen 

om met eenzelfde vuur en toewijding 

HART VAN GOD OP AARDE te zijn 

voor wie wij op onze levensweg ontmoeten. 

Mogen Theresia Vermeylen en haar volgelingen 

bron van inspiratie blijven voor velen, 

ook in de 21ste eeuw. 

Wij gedenken met eerbied en vertrouwen... 

 

Nog geen half jaar na zijn echtgenote Mia Landmeters overleed onverwacht 

thuis de heer Jef Verhuizen (° 13 juni 1921 +  21 maart 2010), vader van Jos 

Verhuizen, directeur van Instituut Mariaburcht te Stevoort. In de kerk van 

Genk-Boxbergheide werd in een serene viering afscheid genomen door fami-

lie, vele vrienden en bekenden op 26 maart 2010. 

In het A.Z Jan Palfijn te Merksem overleed op 29 april 2010 de heer Jaak 

Carpentier (° 31 december 1916). Jaak is de vader van Jan Carpentier, be-

stuurder van de VZW Instituut Mater Salvatoris (Kapellen). De afscheidsvie-

ring vond plaats te Ekeren-Bunt (Sint-Theresia) op 4 mei 2010. 

In het A.Z. Klina te Brasschaat overleed op 7 mei 2010 mevrouw Agnès     

Van Ginderen, moeder van Nadia Alaers, directeur van de kleuterschool 

‘Klavertje Vier’ te Kapellen. Agnès werd geboren te Bressoux op 22 juni 1929. 

Naar haar uitdrukkelijke wens vond de afscheidsplechtigheid in intieme kring 

plaats. 

Te Herentals in het St. Elisabethziekenhuis overleed mevrouw Leonia       

Verstappen, moeder van Chris Lambrechts, directeur van de Lagere School 

Sint-Jan te Wiekevorst. Leonia werd geboren te Itegem op 9 januari 1923 en 

overleed op 10 mei 2010. Met een innig-mooie viering werd van haar afscheid 

genomen in de parochiekerk van Wiekevorst op 15 mei 2010. 

Uitdragen 

 

Moeder, 

Je hebt ons gedragen                                    

Nu moeten we jou wegdragen 

We kunnen het niet alleen                            

We vroegen andere schouders 

Je hebt ons gedragen                                   

Het licht en het leven tegemoet 

Het Licht en het Leven                                 

van de Onzienlijke op wie jij vertrouwde 

Mag het mooiste van je                               

begroet worden in dat licht                          

dat we God noemen:                                  

Drager van al wat leeft. 

Marinus Van Den Berg 

(Uit de afscheidsviering voor                     

Leonia Verstappen)                                                 

ONDERWIJSCOÖRDINATIE 
VAN DE ZUSTERS VAN 

BERLAAR 

Houd u zaterdag 2 april 2011 al vrij in uw 
agenda? 

Een spiritdag vanwege de congregatie van 
de Zusters van Berlaar … 

U HOORT ER NOG VAN! 


