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Nieuwsbrief 

Toen de idee van een halfjaarlijkse 
Nieuwsbrief stilaan gestalte kreeg en 
het eerste nummer in januari 1999 
zou uitkomen, lag het voor de hand 
dat zuster Godelieve het inleidend 
woord zou schrijven. Het was im-
mers in de periode dat zij Provinciaal 
van de Berlaarse zustercongregatie 
was (1990 – 1999) en dat zij, samen 
met het toenmalig bestuur en in uit-
voering van het provinciaal kapittel 
van 1996, werkte aan de uitbouw 
van de onderwijscoördinatie. De eer-
ste taakomschrijving voor deze nieu-
we functie werd in samenspraak met 
haar en zuster Aleidis Scheire opge-
maakt. En zo leverde zij, op de haar 
heel eigen en gekende wijze haar 
tekst voor de allereerste Nieuwsbrief: 
in potlood, met sierlijk en krachtig 
handschrift. We bewaren het docu-
ment met zorg in ons archief. Zuster 
Godelieve schreef o.a.: “De Nieuws-
brief moge in zijn pogen iets van de 
geest van de pioniersters laten op-
lichten die voor hen een stuwkracht 
betekende om met onbaatzuchtige 
inzet en gelovige moed aan de toen-
malige noden van onderwijs te be-
antwoorden. De Nieuwsbrief wil flit-
sen bieden van de vertaling van de-
ze initiatieven vandaag de dag.” – en 
zo gebeurde, ondertussen al 28 afle-
veringen lang… 

Na haar taak als Provinciaal leefde 
zuster Godelieve gedurende heel 
wat jaren in de zustergemeenschap 
te Beerzel. Haar interesse voor on-
derwijs bleef levendig: zij was een 
stipte en geïnteresseerde aanwezige 
in de Algemene Vergaderingen van 
zes onderwijs-VZW’s: de vroegere 
VZW’s van Basisscholen (H.Hart van 
Maria – Berlaar, Maria Middelares – 
Beerzel, Sint-Guibertus – Itegem en 
Sint-Jan – Wiekevorst), maar ook tot 
vorig jaar de VZW Onderwijsinrichtin-

gen Zusters van Berlaar en VZW 
Instituut Sancta Maria (Aarschot). 
Wie zou ooit gedacht hebben dat 
deze steeds alerte en actieve religi-
euze na het vertrek van de zusters in 
Beerzel (oktober 2011 – zie vorige 
Nieuwsbrief) zo snel in een zwaar en 
onomkeerbaar ziekteproces zou te-
rechtkomen? Met grote sereniteit 
stonden honderden aanwezigen een 
laatste maal rondom haar bij de uit-
vaartdienst in de kloosterkapel op 8 
juni jl. 
Groots was het getuigenis van haar 
broer priester die zijn zus zo accu-
raat en liefdevol beschreef en die 
ook de congregatie dankte voor de 
weg die zuster Godelieve is gegaan 
als religieuze en voor de vele kansen 
die zij daar kreeg om zich te ont-
plooien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geen mooier woord ten afscheid dan 
dit citaat uit het gedachtenisprentje: 
“Toen enkele maanden geleden ziek-
te en sterven zich onverwacht aan-
meldden, begon voor zuster Godelie-
ve de moeilijkste opdracht van haar 
leven. In stilte en overgave heeft zij 
deze periode doorleefd, gevoelig 
voor elke blijk van vriendschap. 
In onze herinnering zal zij blijven ver-

der leven als een moedige en toege-

wijde zus en medezuster.” 

Interessante in-

formatie: 

• De directies van de secundaire 

scholen komen samen te Ber-

laar op dinsdag 6 november 

2012. 

• De directies van de basisscho-

len komen samen te Berlaar op 

donderdag 22 november 2012. 

• Op 1 december ek. vindt te 

20.00 uur ‘s een optreden 

plaats van het koor Amicantus 

in de kloosterkapel te Berlaar. 

Hou deze datum al vrij! 

 



Er vonden weer twee boeiende directie-

samenkomsten plaats. Op donderdag 24 

mei kwamen we samen te Berlaar met 

de 11 directieleden van de BasisscholenBasisscholenBasisscholenBasisscholen. 

Een belangrijk deel van de vergadering 

werd gewijd aan de vernieuwde tekst 

i.v.m. “Een beleid inzake verloven” die 

we lanceren in onze scholen. Het werd 

immers tijd, met zovele aanpassingen 

die er ondertussen geweest zijn, om de 

bestaande tekst, die ondertussen al zo-

wat 15 jaren wordt gehanteerd, à jour te 

maken. Heel wat interessante aanmer-

kingen werden gemaakt—zie ook verder 

bij de secundaire scholen. 

Aansluitend stonden we stil bij het pro-

ject van Castelo Branco in Brazilië, daar 

we over heel wat recente foto’s beschik-

ken na het laatste verblijf van zuster 

Leen Hertsens ter plaatse. Onze directies 

konden zien dat het Centro de convivio 

Madre Theresia Vermeylen flink en ver-

zorgd uitgebouwd is en dat er dagelijks 

heel wat volk over de vloer komt! 

Bij het afsluitend avondmaal was, naast 

zuster Leen en zuster Marie Josee, ook 

zuster Annie Smets aanwezig. Het was 

immers de laatste bijeenkomst voor Hu-

go Buts, directeur van de Vrije Basis-

school Sint-Guibertus te Itegem. Hugo 

begint op 1 september ek. aan verdiende 

pensioenrust en werd dan ook op pas-

sende wijze in de bloemetjes gezet. Hugo 

drukte ook zijn dankbaarheid uit tegen-

over schoolbestuur en congregatie. En 

daar werd op geklonken!  

Met de 15 directieleden van de secun-secun-secun-secun-

daire institutendaire institutendaire institutendaire instituten gingen we op verplaat-

sing… en wel naar het Instituut Maria-

burcht te Stevoort. Ook hier kwam het 

beleid inzake verloven aan bod en wer-

den bij dezelfde grondtekst als voor de 

basisscholen heel wat voorstellen om 

nog te verbeteren en te verfijnen aange-

bracht. 

Verder gaven we aandacht aan het boek-

je Competenties van leerkrachten in Competenties van leerkrachten in Competenties van leerkrachten in Competenties van leerkrachten in 

scholen met een katholiek opvoedings-scholen met een katholiek opvoedings-scholen met een katholiek opvoedings-scholen met een katholiek opvoedings-

projectprojectprojectproject van Karen Germeys e.a. Elk van 

de vijf instituten ontving een exemplaar 

en we wandelden doorheen de hele bro-

chure. Het werk bevat een schat aan 

informatie over hoe een leerkracht zijn 

professionaliteit kan in verbinding bren-

gen met het christelijk project van de 

school. De vele vragen ter overweging 

zijn bovendien inspiratie voor directies bij 

aanwerving en functioneringsgesprek-

ken. 

Aansluitend gaven internaatsbeheerders 

Hedwig Vanlangenaeker en Ria Melle-

mans het gezelschap een gesmaakte 

rondleiding in het internaat van de 

school. Te Stevoort verblijven er een vijf-

tigtal meisjes in twee moderne leefeen-

heden met individuele kamers. 

En ook hier werden twee collega’s in de 

bloemetjes gezet: Rosanne Heirman 

(Berlaar) en Werner Beyers (Kapellen) 

zetten immers een punt achter hun ac-

tieve loopbaan. Na een korte dankrede 

van de onderwijscoördinator werd het 

glas geheven, in het bijzijn van de zuster-

gemeenschap van Mariaburcht en moch-

ten we (alweer!) genieten van de uitste-

kende kookkunsten van het personeel. 

Het was dus een dankbare directiegroep 

die voldaan huiswaarts keerde... 

gelijks kinderen, moeders en vrijwillige mede-

werkers vertoeven, werd overgegaan tot het 

ondersteunen van individuele gezinnen. Zo zal 

een deel van de huidige opbrengst dienen 

voor een jonge moeder van 23 jaar met vier 

kleine kinderen. Zij woont in een klein stenen 

huis bestaande uit één kamer en zonder stro-

mend water. De zusters van Montes Claros 

staan garant dat het geld op de juiste manier 

besteed wordt. Zo bedraagt het voorlopig to-

taal van alle inkomsten, vanaf het moment dat 

het project in onze scholen werd gepromoot, 

bijna 66.000,- euro. 

Dank aan allen die het werk genegen zijn!Dank aan allen die het werk genegen zijn!Dank aan allen die het werk genegen zijn!Dank aan allen die het werk genegen zijn!    

Mooi om zien … het project waarmee de 

favella Castelo Branco in Montes Claros 

(Br) financieel ondersteund wordt, vindt nog 

steeds belangstelling in onze scholen! 

Graag vermelden we hier de Kleuterschool 

van Wiekevorst die voor het vierde jaar op 

rij vele centjes spaarde! Maar ook de Insti-

tuten te Berlaar (Run for a better life) en te 

Kapellen (Race van de gouden roepie) 

schonken een deel van de opbrengst van 

hun jaarlijkse activiteit rond sociale inzet 

aan het project te Brazilië. En ook het Insti-

tuut Sancta Maria (Aarschot) was er terug 

bij om het project te steunen. Nu het ge-

meenschapshuis in feite werkt en er dagda-

Samenkomsten directies 

Ook nu nog … aandacht voor Castelo Branco! 

Wil je meer weten over 

het onderzoeksproject 

van Karen Germeys 

e.a.? 

Surf dan naar 

www.katholiek-

pedagogisch-

project.be—een 

website met een schat 

aan informatie … de 

moeite om doen! 
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2012 is een jaar dat we afscheid nemen 

van verscheidene directieleden, u kon 

het al lezen bij het verslag van de direc-

tiebijeenkomsten hiernaast. 

In de Basisschool te Itegem beëindigt 

Hugo Buts Hugo Buts Hugo Buts Hugo Buts zijn taak op 31 augustus ek. 

Bij gelegenheid van de uitreiking van de 

getuigschriften Basisonderwijs aan 39 

kinderen van het 6de leerjaar werd Hugo 

extra in de bloemetjes gezet (27 juni 

2012) en kreeg hij een langdurig en ge-

meend applaus van de talrijke aanwezi-

gen. En twee dagen later, op 29 juni, 

werd Hugo verrast met een rondrit langs 

de straten van Itegem in een versierde 

schoolbus! 

Te Berlaar neemt Rosanne Heirman Rosanne Heirman Rosanne Heirman Rosanne Heirman af-

scheid als directeur van Middenschool 2 

van het Instituut Heilig Hart van Maria. 

Rosanne stond sedert 2003 in een direc-

tiefunctie. In haar afscheidswens aan 

alle collega’s formuleerde zij het zo: 

“Kunnen en willen omgaan met verande-

ring is conditio sine qua non, maar be-

waar wat onze school zo uniek maakt, 

wat hoort bij de eigenheid van onze 

school: de zorg en een hart voor leerlin-

gen en collega’s, gastvrijheid, bereidheid 

tot communicatie… koester deze waar-

den als kostbare kleinoden, want je vindt 

ze niet overal.” 

En meteen hebben we al een beroep 

gedaan op de grote onderwijservaring 

die Rosanne heeft: zij ging in op onze 

vraag om bestuurder te worden van de 

VZW Instituut Sancta Maria (Aarschot), 

van welke school zij bovendien oud-

leerling is. 

De wijzigingen in de uitstapregeling “TBS 

58+”, na de federale pensioenhervor-

ming, maakten het niet makkelijk voor 

Werner BeyersWerner BeyersWerner BeyersWerner Beyers, directeur Bovenbouw van 

het Mater Salvatorisinstituut (Kapellen), 

om een beslissing te nemen. Maar dat 

kon na 11 mei en zo legt ook Werner zijn 

directietaak neer bij het einde van dit 

schooljaar. De school bezorgde hem een 

onvergetelijke dag op 22 mei 2012, toen 

hij thuis opgehaald werd en van de ene 

verrassing in de andere tuimelde. En ook 

bij het jaarlijkse personeelsfeest op 29 

juni werd Werner op passende wijze ge-

vierd, met een fel gesmaakte lofrede 

door leerkracht Peter De Roeck. Maar 

ook Werner zorgde voor een prachtig en 

ontroerend moment met een eigen ver-

tolking over ’zijn’ Mater Salvatoris op de 

tonen ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld. 

In het Instituut Sancta Maria te Aarschot 

koos Ann ButsAnn ButsAnn ButsAnn Buts, die sedert drie jaren de 

functie van adjunct-directeur waarnam, 

ervoor om per 1 september 2012 haar 

lesopdracht terug op te nemen. 

Langs deze weg willen wij al deze men-

sen danken voor hun tomeloze inzet en 

gedrevenheid voor hun school. Ieder 

hebben ze op hun manier, in loyale sa-

menwerking met congregatie en school-

bestuur, alles gedaan om hun school te 

leiden. Het moge hen verder goed gaan!  

gens de “Berlaarse” procedure aange-

steld, dat wil zeggen met brede inbreng 

van het personeel en na een gedragen 

proces. 

In Aarschot Sancta Maria zijn twee nieu-

we directies aan de slag: Peggy Michiels Peggy Michiels Peggy Michiels Peggy Michiels 

neemt de taak op van directeur, als inter-

maris voor Nicole Van den Poel, en Stijn Stijn Stijn Stijn 

VerbinnenVerbinnenVerbinnenVerbinnen werd bevestigd in zijn functie 

van adjunct-directeur, welke hij reeds 

enkele maanden uitoefende ter vervan-

ging van Ann Buts. Met Peggy en Stijn 

vonden grondige gesprekken plaats, 

waarna de Raad van Bestuur hen graag 

bevestigde in hun opdracht. 

Wij wensen hen goede vaart! Zij mogen 

ook rekenen op ruime ondersteuning 

vanwege schoolbestuur en congregatie. 

Na wat hierboven werd geschreven, dien-

den ook heel wat nieuwe directies aan-

gesteld te worden… 

Te Itegem werd Ann VerstappenAnn VerstappenAnn VerstappenAnn Verstappen, reeds 

vele jaren in de school als kleuterleid-

ster, aangesteld als nieuwe directeur van 

de Vrije Basisschool. 

Te Berlaar in het Instituut H. Hart van 

Maria werd dan weer Moniek PeetersMoniek PeetersMoniek PeetersMoniek Peeters, 

momenteel coördinator van de 2de 

graad, aangesteld als directeur van Mid-

denschool 2. 

En te Kapellen volgt Peter SterckxPeter SterckxPeter SterckxPeter Sterckx, reeds 

in de school sedert 1987, Werner Beyers 

op als directeur van de Bovenbouw van 

het Mater Salvatorisinstituut.  

Deze drie mensen werden geheel vol-

Vertrouwde directeurs gaan... 

… en nieuwe directies komen... 

“En langs het 

schoolpad van 

mijn leven 

zal ik nu echt 

niet veel meer 

gaan. 

‘k Was directeur, 

hoe kon ik weten 

dat dit voorgoed 

voorbij zou 

gaan…“                (

W. Beyers) 
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2590 BERLAAR 

Telefoon: 03—482.17.80 

E-mail: onthaal@zusters-berlaar.be 

OOK IN DE SCHOOLBESTUREN WAREN ER HEEL WAT 

WIJZIGINGEN… 

Naar aanleiding van de recente statutaire jaarvergaderingen namen wij af-

scheid van enkele gewaardeerde zusters, die hun mandaat als lid beëindigden: 

zuster Lea Loos (VZW Sancta Maria), zuster Mia Nickmans (VZW Onderwijsin-

richtingen en VZW Sancta Maria), zuster Domitiana De Kooning (VZW Onderwijs-

inrichtingen en VZW Mariaburcht), zuster Hildegondis Hermans (VZW Mater Sal-

vatoris) en zuster Elza Franssens (VZW Mater Salvatoris). Hartelijk dank, zusters Hartelijk dank, zusters Hartelijk dank, zusters Hartelijk dank, zusters 

voor uw jarenlange trouwe aanwezigheid!voor uw jarenlange trouwe aanwezigheid!voor uw jarenlange trouwe aanwezigheid!voor uw jarenlange trouwe aanwezigheid! De meeste van deze zusters blijven 

wel actief in de VZW van de school waar zij woonachtig zijn. 

Ook Jaklien Claes nam ontslag als lid en bestuurder-secretaris van de VZW   

Mariaburcht. In haar vervanging wordt momenteel voorzien. 

Noël Baldewijns gaf eveneens te kennen zijn mandaat als lid van de VZW Sanc-

ta Maria neer te leggen. 

En in de VZW Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar zette Véronique 

Hofman een punt achter haar deelname als lid. 

Anderzijds zijn wij zeer verheugd dat zusters en vertegenwoordigers van de con-

gregatie toezegden lidmaatschap te willen opnemen, zodat de band met de Zus-

ters van Berlaar reëel verankerd blijft: voor VZW Sancta Maria werd zuster Leen 

Hertsens opgenomen als lid en Rosanne Heirman als lid en bestuurder. Voor de 

VZW Onderwijsinrichtingen werden zuster Patrick Oostens en Greet Van Loo 

opgenomen als nieuwe leden. Voor de VZW Mater Salvatoris werden Albert De 

Wilder, voorzitter van het schoolbestuur van de Basisschool aldaar, Hugo Van-

devyvere en zuster Patrick Oostens opgenomen als nieuwe leden. Bovendien 

werd Stef Adriaenssens opgenomen als lid en bestuurder. En voor de VZW Mari-

aburcht tenslotte werd zuster Leen Hertsens als lid aangenomen. 

Wij denken dat onze besturen alzo weer goed toegerust zijn voor de komende 

periode en we danken ieder die een engagement opnam! 

En anderzijds zeggen wij aan alle afscheidnemenden: EEN GROTE DANK!EEN GROTE DANK!EEN GROTE DANK!EEN GROTE DANK!    

ONDERWIJSCOORDINATIE VAN DE 
ZUSTERS VAN BERLAAR 

Vrije Basisschool te Itegem. De uitvaart-

dienst voor haar vond plaats te Itegem op 

24 maart jl. 

Onverwacht overleed te Lier op 3 mei 2012 

de heer Petrus Van Herck Petrus Van Herck Petrus Van Herck Petrus Van Herck (°24.04.1923). 

Petrus is vader van Frans Van Herck, be-

stuurder van de VZW Vrije Basisscholen van 

de Zusters van Berlaar.  De afscheidsviering 

vond plaats te Itegem op 10 mei jl. 

 

Draag nu dag na dag 

en ademloos eerbiedig 

wat wij al die jaren  

wisten te bewaren 

Weet dat ik niet zo verloren 

dood ben 

als het voelt. 

Karel Staes 

In het afgelopen half jaar moesten ver-

scheidene mensen afscheid nemen van 

dierbaren. 

Te Heultje overleed op 14 februari 2012 in 

familiekring de heer Gustaaf Van Kerckho-Gustaaf Van Kerckho-Gustaaf Van Kerckho-Gustaaf Van Kerckho-

ven ven ven ven (° 21.10.1937). De heer Van Kerckho-

ven is vader en schoonvader van Elly en 

Eric Van Kerckhoven—De Ceuster, resp. 

directeur en zorgco-leerkracht van de Vrije 

Basisschool H. Hart van Maria (2) te Ber-

laar. De afscheidviering vond plaats te 

Zoerle-Parwijs op 21 februari jl. 

In besloten kring werd afscheid genomen 

van mevrouw Theresia VangervenTheresia VangervenTheresia VangervenTheresia Vangerven. Theresia 

is de moeder van Marie Jeanne Maes, di-

recteur 1ste graad van WICO Campus Sint-

Maria (Neerpelt). Mevrouw Vangerven werd 

geboren op 22 juni 1934 en overleed op 

15 maart 2012. 

In Woon– en Zorgcentrum Sint-Jozef te Wie-

kevorst overleed op 19 maart 2012 me-

vrouw Lea Vervoort Lea Vervoort Lea Vervoort Lea Vervoort (°23.12.1922). Lea is 

moeder van Hugo Buts, directeur van de 

Wij gedenken... 

 Op zoek naar het 
opvoedingsproject Hart van 
God op aarde zijn, of naar 
interessante downloads…? 

...surf dan naar  

 www.zusters-berlaar.be 

Kunstwerk van Koen Lemmens 


