Zusters van het Heilig Hart van Maria van Berlaar
ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERWIJSCOÖRDINATIE

EXTRA NUMMER VAN HET CONGREGATIENIEUWS EN VAN DE NIEUWSBRIEF VAN DE
ONDERWIJSCOÖRDINATIE – JUNI 2021

Eenvoud, liefde en gastvrijheid in de 21ste eeuw: een hedendaagse vorm
voor een stevig en doorleefd ideaal…
HOE HET BEGON…
In 1990 legde de Vlaamse overheid via het participatiedecreet aan de schoolbesturen op om
een Participatieraad op te richten. Verschillende geledingen kwamen erin samen, zodat ook
leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap dichter bij het algemeen beleid van een
school betrokken werden.
Wel legde men er de nadruk op dat alle leden uitdrukkelijk instemden met het pedagogisch
project van het schoolbestuur. En dus zetten zuster Annie Smets en zuster Aleidis Scheire zich
aan het schrijven. Het werd een bescheiden brochure die met de eigen kopiemachines van de
scholen kon vermenigvuldigd worden en voor het eerst in maart 1992 het licht zag. Ook het
voltallige leerkrachtenkorps ontving een exemplaar – immers, bij het ondertekenen van een
contract met het schoolbestuur dienen de personeelsleden in te stemmen met het
opvoedingsproject. De basisscholen en secundaire instituten hadden elk hun versie, maar
uiteraard was de grondtoon dezelfde. Naast aandacht voor kennisoverdracht, gevoels- en
vaardigheidsontwikkeling had men eveneens oog voor waardenopvoeding en gelovige
opvoeding.

“Ook in deze tijd probeert de congregatie haar onderwijsopdracht op aangepaste wijze te
vervullen. Daarom roept zij allen die bij het onderwijs in haar scholen betrokken zijn,
persoonlijk op om haar opvoedingsproject te onderschrijven en te helpen verwezenlijken.”
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EEN NIEUWE EEUW , EEN NIEUWE VERSIE…
Met het nieuwe millennium groeide het verlangen bij het toenmalig Provinciaal Bestuur en de
onderwijscoördinator om een nieuwe brochure te realiseren. Daar het aantal actieve zusters
in de scholen verminderde, diende de basisinspiratie van de congregatie meer uit de verf
komen, met de intense uitnodiging om het werk dat de zusters begonnen zijn in 1845 ook bij
de huidige generaties en in een multireligieuze samenleving verder te zetten. Daardoor
groeide het uit tot een mooie brochure, verlucht met betekenisvolle en kleurrijke illustraties.
Voor de brochure van de basisscholen tekende Fons Goossens enkele illustraties, voor de
versie van de secundaire instituten werd de vraag gesteld aan kunstenaar Koen Lemmens,
leraar plastische opvoeding aan het toenmalige Sint-Maria Instituut te Neerpelt (heden: WICO
campus Sint-Maria). Het waren de directies zelf die met het voorstel van titel kwamen: Hart
van God op aarde zijn, een citaat uit de constituties van de congregatie (1980). De passage
die gericht is tot de zusters die actief zijn in het onderwijs werd trouwens geheel overgenomen
en bij talrijke gelegenheden als bezinnende inleiding en als boeklegger wijd en zijd verspreid,
soms in licht aangepaste vorm. Tijdens verscheidene personeelsvergaderingen werd het
project voorgesteld en verspreidde men zo’n 2.600 exemplaren in de periode 2001 - 2020…

Gij zuster, die dienend aanwezig zijt
in onderwijs en opvoeding,
weet dat gij er nodig zijt,
en dat gij vele mogelijkheden in u draagt
om de jonge mens te helpen
in de verdere ontplooiing
van heel zijn persoon
en in zijn vorming tot volwaardig lid
van de mensengemeenschap.
(…)
Geef bijzondere aandacht
aan de kinderen die arm zijn,
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arm op stoffelijk gebied en meer nog,
arm aan genegenheid,
kinderen die geen echte thuis meer hebben,
kleinen wier leven reeds vroeg
door het lijden wordt getekend.
Voor hen moet gij
het ‘hart van God’ op aarde zijn
en hen de warmte van het ‘thuis-zijn’ laten ervaren.

ANNO 2020: EEN UITDRUKKELIJKE VOORKEUR VOOR EENVOUD, LIEFDE EN GASTVRIJHEID
Vanaf 2016 duiken er weer nieuwe plannen op om aan een hernieuwde uitgave te werken. De
aanleiding is drieërlei.





Er zijn de enorme maatschappelijke evoluties die de laatste twee decennia
plaatsvinden: ontkerkelijking, verregaande secularisering en mondialisering en het
groeiend besef van de noodzaak aan vredesopvoeding en aandacht voor het milieu;
er wordt geen noodzaak meer ervaren om een aparte tekst te voorzien per
onderwijsniveau: we gaan voor één samenhangend geheel;
het jubileumjaar van de Zusters van Berlaar, met als plan om de lancering van het
nieuwe project te laten samenvallen met het jaar 2020, waarin de congregatie die 1845
als officiële stichtingsdatum draagt, 175 jaar bestaat.

Met als verwachting dat eenieder die het boekje ter hand neemt, uitgenodigd wordt om erin
verder te bladeren en te lezen, ging een uitgebreide werkgroep in januari 2018 aan de slag.
Naast de zusters Marie Josee Kempen en Andrea Caers namen een vijftal directeurs deel aan
de voorbereiding, vijf leerkrachten, een opvoedster van het internaat te Stevoort en de
onderwijscoördinator. Werner Beyers was de onberispelijke taalvirtuoos die borg stond voor
de eindredactie, directeur Walter De Raedt (MSI) coördineerde de fase van de lay out.
Het eindproduct is er, en we zijn er fier op, maar… het is niet helemaal gelopen zoals we
gehoopt hadden. Inderdaad, de koppeling van de bekendmaking aan de viering van 175 jaar
Zusters van Berlaar is niet gelukt. De pandemie heeft daar een stevig stokje voorgestoken…
Nadat de werkgroep niet meer fysiek kon samenkomen, heeft een kleine kerngroep ijverig
verder gewerkt. Zowat 50 mensen lazen de tekst vooraf, onder wie de leden van de pastoraal
actieve groepen in Berlaar, Kapellen en Stevoort. Grafisch ontwerper Joris De Raedt maakte
een flink aantal versies, die door de kerngroep en een aantal keren door de hele werkgroep
werden doorgenomen en geamendeerd… tot dit intense proces in een tekst met lay out
resulteerde waarbij iedereen kon besluiten…: “Dit is het!”. Dat we voortaan over een mooi
geschiedkundig overzicht van congregatie en onderwijs doorheen 175 jaar beschikken, is de
verdienste van geschiedenisleraar Maarten Janssens (HHvMB).
Daar de volle nadruk kwam te liggen op het doorgeven van het Berlaarse ideaal, verschoof het
geschiedkundig overzicht naar het einde – het is immers de basisintuïtie die alle aandacht
dient te krijgen. Elk onderdeel van het charisma wordt geschraagd door enkele kernwoorden.
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Bij Eenvoud zijn dat versobering, bescheidenheid en verstilling;
Liefde verwijst naar hartelijkheid, respect, verbondenheid, solidariteit, verdraagzaamheid en
nabijheid;
Gastvrijheid tenslotte omvat onthaal, inleving, wederkerigheid en bevestiging.
Er werd ook een leeswijzer in druk gegeven, waarop de basisintuïtie met de kernwoorden
weergegeven wordt.
Dit fraaie boekje met de rijke boodschap van eenvoud, liefde en gastvrijheid is uiteraard ook
terug te vinden op www.zusters-berlaar.be .
Ook de collega’s van de Zorggroep Zusters van Berlaar zetten in de Woon- en Zorgcentra
volop in op hetzelfde charisma van de Zusters.
Vanaf januari 2021 startten we met het uitdelen en toelichten, doch corona maakte dat nog
maar enkele groepen konden bereikt worden. Maar geen nood, vanaf september 2021 hopen
we hieraan volop te kunnen werken…
Zo kan de ‘osmose’ stilaan beginnen om het project ‘handen en voeten’ te geven in de praktijk
van alle dag...

Uit de zendingswensen van de Zusters bij de uitrol van dit project…
‘We lezen dit met zorg opgestelde opvoedingsproject voor onze scholen en herkennen onze zending,
onze droom om een stukje van Gods liefde gestalte te geven.’
(…)
‘Wij wensen jullie vertrouwen, draagkracht, enthousiasme en voldoening toe.’
‘Wees gelukkig in het spreken en verstaan van de taal van het hart, Gods hart.’
Zuster Marie Josee Kempen
Zuster Andrea Caers
Jan Van Deuren
Pinksteren 2021
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