INSPIRATIEFLASH
VOOR DE SCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR
oktober 2022

KOPLOPER
Beste lezer,
Beste Hartloper
Je hebt het eerste nummer in handen van de inspiratieflash die we een tweetal
keren per schooljaar wensen uit te geven, zowel op papier als digitaal.
In de loop van het schooljaar 2021 – 2022 werd het geheel vernieuwde
opvoedingsproject van de Zusters van Berlaar via een PowerPoint bekendgemaakt
in alle scholen. Ook jij hebt ongetwijfeld een exemplaar mogen ontvangen.
De basisintuïtie van de zusters indachtig bleef de titel behouden - Hart van God op
aarde zijn - maar dan met de concrete toevoeging "in de 21ste eeuw". We willen
immers een hedendaagse en aansprekende vorm van de tijdloze inspiratie van de
Zusters van Berlaar: eenvoud, liefde en gastvrijheid. Omdat het project en het mooi
uitgegeven boekje niet weer snel op de achtergrond zouden geraken, zal een impuls
op geregelde basis nodig zijn.
Enerzijds hoopt de zevenkoppige redactieraad dat de uitgave van deze Hart-loper
hieraan tegemoet zal komen, zodat jij, lezer, je aangesproken voelt om het boekje af
en toe ter hand te nemen.
Anderzijds hopen we dat we veel materiaal en foto’s vanuit de scholen en de
pastoraal actieve groepen zullen binnen krijgen om in de flash op te nemen. Zo
geven we elkaar voortdurend inspiratie. Want alle collega’s en de leerlingen
meenemen in de flow van een christelijk project, het is niet evident vandaag.
Toch willen we niet toegeven aan een te materialistische en eenzijdige kijk op de
samenleving, waarbij alles in het teken staat van 'me, myself and I'. Neen, als
onderwijsmensen wensen we tegendraads te zijn en waarden in de kijker te zetten
van waaruit de zusters 175 jaar geleefd hebben en zodoende een indrukwekkend
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aantal initiatieven genomen hebben in onderwijs, zorg voor zieken, ouderen en
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armen en parochiewerk – en dat in Vlaanderen, Denemarken, Kongo en Brazilië.
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Wij mogen fier zijn op deze indrukwekkende erfenis. Maar veel meer nog dan de
stenen en de gebouwen is daar het charisma – onze scholen zullen ten volle bloeien
als ook dit charisma blijvend gevoed wordt en de schoolteams het met warmte
uitstralen. Zo groeien jonge mensen op tot verantwoorde volwassenen die met
vertrouwen in het leven staan, stevig geworteld in een onverwoestbare traditie.
Dat we met deze uitgave mogen meewerken aan die droom, daarvoor doen we het…
Namens de redactieraad,
Jan Van Deuren
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EENVOUDIGWEG
EEN MONDJE 'BERLAARS' voor beginners
Met het oog op een vlotte lectuur en een goed begrip van ‘De Hartloper’ initiëren we onze lezers graag in het
Berlaarse ‘jargon’. Want, wat betekent ‘Hartloper’ nu eigenlijk? En sleutels en lopers, allemaal goed, maar
verklaar me het voortdurende gemorrel met die twee begrippen dan even a.u.b. We doen een poging.
‘Sleutels’ verwijst naar de drie pijlers van ons opvoedingsproject ‘Hart van God op aarde zijn’: eenvoud, liefde en
gastvrijheid. Niet toevallig tekenden deze kernwaarden de levenshouding van de zusters van Berlaar. Het
redactieteam vertaalde deze begrippen als ‘sleutels’ voor leren en leven in verbondenheid in onze
onderwijsopdracht.
‘Hartlopers’ is het resultaat van een creatieve brainstorm door de initiatiefnemers van deze inspiratieflash. Op
zoek naar een passende naam voor de beoogde periodieke uitgave keerden de woorden ‘sleutels’ en ‘hart’ steeds
weer in diverse woordcombinaties. ‘Sleutels’ riep dan plots ‘loper’ op (in de betekenis van passe-partout), en zo
belandden we bij ‘Hart-lopers’. Dit was een leuke vondst, want het neologisme sloot nauw aan bij de traditie van
de ‘hartlopende’ en ‘hardlopende zusters’. Een mooi woord ook om de leerkrachten, medewerkers en directies van
onze scholen uit te nodigen om ‘hartloper’ te zijn.
‘Loper’ brengt alles mooi samen, want kan in twee betekenissen worden gelezen.
‘Loper’ doet aan beweging, actie, dynamiek denken. Zich inzetten in onderwijs vraagt een goede conditie
(hardloper) en een gedreven inspiratie (hartloper). Maar ‘loper’ is ook een sleutel die zowat overal past. Hij opent
deuren, inzichten, … ons hart …
De symboliek van de sleutels, het hart en de hartloper werd door Paulien Smets, leerkracht plastische opvoeding
in Instituut Mariaburcht Stevoort, mooi samengebracht in het logo van onze ‘Hartloper’.
W.B.

DOOR HET SLEUTELGAT
H-ART IN STEVOORT
PERSONEELSGROEP SLEUTELT AAN OPVOEDINGSPROJECT
De pastorale groep van i-MaS bedacht een blikvanger met
gouden sleutels om iedereen blijvend te herinneren aan het
opvoedingsproject van de zusters van het Heilig Hart van
Maria van Berlaar.
'De zusters gaven ons hun sleutels voor een leven in
verbondenheid. Met de sleutels van eenvoud, liefde en
gastvrijheid openden zij de harten van duizenden jonge
mensen.
Anno 2022 willen wij hun 'Hart van God op aarde zijn' blijven
uitdragen. We koesteren hun sleutels en willen er de harten
van onze leerlingen mee blijven openen.'
Het kunstwerk
personeel

− tot stand gekomen met sleutels van het

− werd opgehangen in de onthaalruimte om

iedereen van harte welkom te heten op i-MaS.
B.G.
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BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

NA WAT GETOVER LANGS DE WERF,

TE KAPELLEN…

EEN GASTVRIJ ONTHAAL…

BIJZONDER
DE RODE LOPER LIGT UITGEROLD
LIEF KIND
BESTE OUDER
WANT JIJ BENT BIJZONDER
WANDEL MET ME MEE
EN PAK HET NIEUWE SCHOOLJAAR UIT
EERST HET STRIKJE…
DAN HET PAKJE
IK BEN BENIEUWD NAAR JOUW VERHAAL…
N.A.

GAST-VRIJ
In deze rubriek biedt ‘De Hartloper’ een open plek aan lezers die graag een ervaring willen delen. Voel je vrij om
onze volgende gast te zijn.

EEN PLUIM VOOR BERLAAR
Een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd om mee te werken aan een nieuwe versie van het opvoedingsproject
‘Hart van God op aarde in de 21ste eeuw’. Onderwijscoördinator Jan Van Deuren stelde samen met zusters
Marie-José en Andrea een divers team samen bestaande uit directieleden, onderwijzers en opvoeders uit de
verschillende scholen met de vraag of we samen met de zusters wilden nadenken over hoe we het bestaande
opvoedingsproject, dat reeds een aantal decennia oud was, de 21ste eeuw konden binnenloodsen.
Tijden veranderen, maar bepaalde waarden zijn tijdloos. Om die reden was het niet de bedoeling een totaal nieuw
opvoedingsproject te bedenken, maar het bestaande te vernieuwen. Het woord dat tijdens deze eerste
vergaderingen hiervoor vaak viel was ‘borgen’, in de betekenis van bewaren wat bruikbaar is voor de toekomst.
Tijdens de allereerste vergadering verwoordde zuster Marie-José mooi dit verlangen met een ‘parabel’. Een
moeder gaf voor haar overlijden een zelfgebreide wollen trui aan haar drie dochters. De eerste dochter
beschouwde deze trui als een spreekwoordelijk relikwie dat zolang mogelijk in zijn originele staat moest bewaard
worden en dus niet gedragen mocht worden. De tweede dochter droeg de trui dag en nacht tot hij versleten was,
en gooide hem vervolgens weg. De derde dochter besloot ook de trui te dragen, maar wanneer de draad begon te
lossen, ontrafelde ze de trui helemaal en breide ze met de bestaande draad een nieuwe trui. Het was de hoop van
de zusters dat we met het opvoedingsproject het pad van de derde dochter zouden bewandelen.
Begin dit schooljaar was ik een inleidende les geschiedenis aan het voorbereiden. Tijdens deze les sta ik met de
leerlingen graag stil bij de vraag ‘waarom geschiedenis?’. Ik was op zoek naar een aantal toepasselijke ‘quotes’,
toen ik onderstaande uitspraak van een Amerikaanse antropoloog tegenkwam die mij spontaan deed denken aan
het opvoedingsproject en de parabel.
“History is not the past but a map of the past,
drawn from a particular point of view, to be useful to the modern traveler.”
Henry Glassie

Maarten Janssens
leerkracht 3de graad - Instituut Heilig Hart van Maria te Berlaar
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EEN HARTIG WOORDJE

DE RODE LOPER

♥

BERLAAR PRESENTS...

Hard…
of hart,

Het verhaal van ‘de H

wandelen, stappen…

♥rtlopers’

of lopen?

Filmkenners zullen het merk ‘Berlaar’ niet onmiddellijk

Hard lopen…

En toch was er onlangs de release door de zustercongregatie

associëren met een productiehuis.
van een kortfilm over ‘de Hartlopers'. In de hoofdrollen ene

of lopen met een hart

Theresia Vermeylen, en in haar voetspoor de talrijke

voor elkaar

medezusters van de congregatie te Berlaar.

naar elkaar

De première was voor de zusters zelf op 18 oktober van dit
jaar, tijdens een samenkomst over zorg en onderwijs. Nadien

met elkaar!

volgde de ene vertoning na de andere. Niet in Kinepolis, wel

Samen op weg

in vergaderlokalen van onze scholen kregen alle leerkrachten

om hetzelfde doel te

en directies de gelegenheid deze artistieke productie te
beleven. Ook schoolbesturen en zorginstellingen ontvangen

bereiken:

een filmticket.
Het verhaal van ‘de H

die loper vinden

♥ rtlopers’ vertelt het ontstaan en de

groei van de zustercongregatie te Berlaar. De camera zoomt

die alle harten opent!

in op het charisma en de kernwaarden in zorg en onderwijs,

L.L.

zonder evenwel levende acteurs en actrices in beeld te
brengen. Een montage van beelden die live in zandkleurige
inkt

getekend

worden

door

visueel

kunstenaar

Emilie

Lauwers, toont hoe de spirituele droom van de zusters wordt
doorgegeven aan … de hartlopers.
De film, een initiatief van onze redactie, kan je terugvinden
op de websites van onze scholen en zorginstellingen.

DE GOEDE AFLOOP

W.B.

TEGEL - GELUK

Zusters H.Hart van Maria
Onderwijscoördinatie

Ann Tuymans, leerkracht Nederlands, Engels
en

seminarie

vervaardigde

'Geluk'
een

serie

aan

het

HHvMB

gelukstegeltjes

samenwerking met leerlingen TSO.

Markt 13
2590 BERLAAR

in

www.zusters-berlaar.be
onthaal@zusters-berlaar.be
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