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ONDERWIJSCOÖRDINATIE 

ZUSTERS VAN BERLAAR 
 

Op naar 2023…  

We mogen ons gelukkig prijzen… na twee coronajaren met 

alle problemen vandien, kon het schooljaar 2022—2023 in 

goede omstandigheden starten. Oef, zullen veel directies en 

leerkrachten geopperd hebben. 

Zo ook de kleine maar enthousiaste ploeg die de bekendma-

king van het vernieuwde opvoedingsproject op zich nam. 

Met de voorstelling van de PP aan de personeelsleden van 

de beide scholen te Wiekevorst op 25 augustus 2022 werd 

de rij afgesloten. Zo’n 740 personeelsleden ontvingen het 

fraai uitgegeven boekje Hart van God op aarde zijn in de 

21ste eeuw. En reeds bevond zich een volgend initiatief in 

de eindfase: een filmpje, professioneel gemaakt door Emelie 

Lauwers, dat bedoeld is om in alle scholen bij zoveel moge-

lijk samenkomsten en vergaderingen te vertonen. Het geeft 

het verhaal weer van Theresia Vermeylen als eerste ‘Hart-

loper’, die navolging vond bij de vele zusters in Vlaanderen, 

Brazilië, Congo en Denemarken. Overal waar het filmpje ge-

presenteerd wordt, volgen positieve reacties: mensen wor-

den stil en zijn ontroerd—er is herkenning van de Berlaarse 

stijl van eenvoud, liefde en gastvrijheid. Ondertussen startte 

een zevenkoppig redactieteam o.l.v. Werner Beyers aan de 

halfjaarlijkse uitgave van een inspiratieflash: De Hartloper. 

Het eerste nummer is ondertussen uit. Bedoeling blijft wel 

dat de directies eerst het filmpje aanbieden, gevolgd door 

het eerste nummer van De Hartloper. 

Iedereen kan het filmpje steeds terug bekijken: surf 

daarvoor naar www.zusters-berlaar.be. Ook de inspi-

ratieflash vind je terug op de website van de congre-

gatie. 

Aan alle lezers een gezond & gelukkig 2023! 
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Sleutels van eenvoud, liefde en 

gastvrijheid… 

(een still uit de film) 



 

Tijdens een viering te Berlaar op woensdag 14 
december 2022  heeft bisschop Johan Bonny 
zuster Maria Josee Kempen opnieuw aangesteld 
als algemeen overste van de Zusters van Berlaar 
voor een periode van zes jaar. 

Algemeen assistente van zuster Marie Josee is 
zuster Monique Vanden Broeck en de beide 
raadsleden zijn zuster Andrea Caers en zuster 
Ludwine Van Roie. 

Wij wensen het algemeen bestuur alle suc-
ces en zien uit naar verdere aangename 
samenwerking. 

 

VOORSTELLING ONDERWIJS TIJDENS KAPITTELWERKING 

         EN ER MOEST GEKOZEN WORDEN... 
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Ook voor de Zusters van Berlaar had corona grote gevolgen. Immers, het kapittel van 2021 

werd met één jaar uitgesteld. En zo werd in 2022 intens gewerkt en voorbereid.  

Op 18 oktober jl. stonden twee presentaties aan de zusters op het programma: Tania Stal-

mans, afgevaardigde bestuurder van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar, gaf een boeiende 

en uitvoerige voorstelling over de situatie van de Woon– en Zorgcentra. Net zoals bij onderwijs 

zijn er ook hier onafgebroken kleine en (heel) grote infrastructuurprojecten, én is er aandacht 

voor het uitdragen van de grondintuïtie van de congregatie, vanuit dezelfde basisinspiratie van 

Eenvoud, liefde en gastvrijheid. 

Het onderwijs kwam uitvoerig aan bod in de presentatie van onderwijscoördinator Jan Van Deu-

ren. Eerst werd de recente evolutie weergegeven die de golf van fusies teweegbracht in de re-

gio’s Noord-Limburg, Hasselt, Aarschot en Berlaar/Heist-o/d-Berg. Kapellen vormt nog het eni-

ge ’eigen’ schoolbestuur, maar ook hier zal in de toekomst noodzakelijkerwijze gewerkt worden 

aan de inbedding van de Kapelse scholen in een groter geheel. Na dit eerder zakelijk deel werd 

de hele wording van het vernieuwde opvoedingsproject uit de doeken gedaan (zie ook pagina 

1). Aan het eind van deze intense en boeiende namiddagsessie waren het de zusters die als 

eerste het filmpje van De Hartloper konden bekijken. Hoeft het gezegd dat ieder er stil van 

werd…? Te weten dat er bij de aanwezigen velen waren die een leven lang aan deze droom mee 

gestalte hebben gegeven... 

 

 



DANKJEWEL, ANN EN WALTER 

Aan het einde van het eerste trimester zetten twee heel ver-
trouwde directieleden een einde aan een lange carrière: Ann Co-
permans in I-Mas, instituut Mariaburcht te Stevoort, en Walter De 
Raedt in het Mater Salvatorisinstituut te Kapellen. 

De loopbaan van Ann Copermans nam een nieuwe wending toen 
zij kandideerde voor de job van TAC of ‘technisch adviseur coordi-
nator’. Na een intense selectieronde werd zij aangesteld in deze 
functie op 1 september 2001. Het schoolbestuur gaf haar enkele 
jaren later de titel van ‘logistiek directeur’, een opdracht die zij 
met verve waarnam. Onder de deskundige leiding van Ann 
werden, naast andere kleinere projecten, twee fasen van het 
masterplan met AGION-subsidies tot een goed einde gebracht, 
zodat het geheel van deze prachtige en groene site gedurende 
vele jaren een mooi onderkomen biedt aan leerlingen en leraars. 
We wensen Andy Bemelmans, die al enkele maanden de taken 
met Ann deelde, alle succes. Vanaf het tweede trimester is hij de 
nieuwe logistiek directeur van I-Mas. 

In het Mater Salvatorisinstituut te Kapellen nam Walter De 
Raedt de directiefunctie voor de 1ste graad over van Hugo 
Vandevyvere op 1 september 2008. Gedurende heel wat jaren 
oefende Walter deze taak uit, tot het bestuur hem enkele jaren 
geleden       benoemde tot financieel en logistiek directeur. Het 
uitgebreide renovatiedossier, eveneens met AGION-subsidies, 
noopte immers tot dagelijkse opvolging. Ook Walter kan teru-
gkijken op een lange en mooie loopbaan en zette mee het spoor 
uit waarop Peter De Roeck kon warm lopen. Peter wordt dan ook 
vanaf het tweede trimester officieel directeur van de eerste 
graad. De selectie van een derde directielid is momenteel nog vo-

HET GA JULLIE GOED! 

Namens de Zusters van 
Berlaar, de verschillende 
schoolbesturen en de di-
rectieleden danken we Ann 
en Walter voor hun jaren-
lange inzet. 

Ook zij mogen met recht 
‘hartlopers’ genoemd 
worden die, nog in hechte 
samenwerking met de 
zustergemeenschappen in 
hun scholen, de tijdloze 
waarden van Eenvoud, 
liefde en gastvrijheid heb-
ben gestalte gegeven. 

We wensen hen alle geluk 
in de nieuwe levensfase! 

V.l.n.r. zuster Ludwine, zuster Monique, zuster Marie Josee en zuster Andrea. 
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Wees maar gerust… 

de zomers komen terug. 

De margrieten zullen bloeien 

en de weiden geuren. 

De tuinen krijgen heldere kleuren. 

Het wordt een feest. 

 

Chris en Jan Van Deuren—Pelgrims 

danken voor de vele blijken van mede-

leven via mail en post die zij mochten 

ontvangen n.a.v. het overlijden van 

hun (schoon-)moeder Margriet Ver-

bruggen. Dit betekende een grote 

steun voor de familie.   

 

 

AFSCHEID VAN EEN EEUWLING... 

Te Brasschaat overleed op 10 

december 2022 zuster Lea 

(Dymphna) Loos. Geboren te 

Essen op 8 december 1921 

was ze net 101 jaar geworden, 

een verjaardag die ze nog heel 

bewust in WZC Zonnewende 

te Kapellen had gevierd. 

Wie zuster Lea zegt, heeft het 

tegelijk over Sancta Maria 

Aarschot, en dan vooral de 

basisschool. Zuster Lea ver-

bleef 72 jaar in de zusterge-

meenschap van Aarschot – 

hoeveel mensen kunnen prat 

gaan op zo’n record…? 

Zij leidde de basisschool als 
directeur van 1957 tot 1981. 
Maar ook daarna bleef ze haar 
opvolgers-directeurs – eerst 
René Van Deyk en daarna Rita 
van Aelst – op vele manieren 
helpen en ondersteunen. Ze 
had immers een goede ge-
zondheid en een sterke wil! 
Als lid van het toenmalig  
schoolbestuur van de vzw In-
stituut Sancta Maria was ze 
een wakkere en alerte persoon 
die het goed van leerlingen én 
leraars, en van de school als 
geheel, op het oog had – 
daarbij had ze steeds het hart 

op de lippen, maar vanuit haar 
grote en oprechte gedreven-
heid genoot zij een groot res-
pect. Wanneer de zusterge-
meenschap van Aarschot in 
2016 werd opgeheven ver-
huisde zuster Lea naar WZC 
Zonnewende te Kapellen, dicht 
bij haar familie. En ook daar 
kwamen meermaals de trouwe 
bekenden van Sancta Maria 
haar bezoeken, wat alleen 
maar aangeeft hoe geliefd zij 
was. 

In de Sint-Jacobuskerk te Ka-
pellen ging de afscheidsplech-
tigheid door op zaterdag 17 
december jl. En was het bui-
ten koud, met beide voorgan-
gers Pascale Van de Wiele, 
pastoraal werker, en zuster 
Ludwine Van Roie werden de 
aanwezigen al snel innerlijk 
verwarmd. Ook de mooie de-
legatie vanuit Aarschot was 
hartverwarmend. Bijzonder 
treffend waren de woorden 
van Andy Delmé, gedurende 
vele jaren “meester Andy” en 
nu schoolleider in Okselaar. 
Hij typeerde zuster Lea zo 
raak en zo vol vriendschap – 
dat kan alleen maar komen 
van iemand die haar van nabij 
kende… 

WIJ GEDENKEN... 

Op 29 augustus 2022 overleed mevrouw Julienne Op de Beeck (°1929) 
te Lier. De afscheidsviering vond plaats te Koningshooikt op 2 september 
jl. Julienne is de moeder van Annick Van Asch, coördinerende directeur 
van SG Briljant secundair onderwijs. 

Te Kortenberg overleed op 24 september 2022 mevrouw Jacqueline 
Bruylants (°1934). Op 29 september jl. werd van haar afscheid genomen 
te Herent. Jacqueline is de moeder van Ingrid Marsé, afgevaardigde be-
stuurder van vzw christelijke scholen Briljant. 

In het Imeldaziekenhuis te Bonheiden overleed op 6 oktober 2022 de heer 
Gust Van Hout (°1943), van wie werd afscheid genomen te Heist-op-den-
Berg op 12 oktober jl. Gust is de broer van Carine Van Hout, directeur van 
kleuterschool De Kleine Sint-Jan te Wiekevorst. 

Op 25 oktober 2022 overleed thuis te Itegem de heer Bert Van Hoof        
(°1943). De afscheidsviering voor Bert vond plaats te Itegem op 4 novem-
ber jl. Bert is de vader van Veerle Van Hoof, lid van het directieteam van 
de vrije basisschool H. Hart van Maria, Pastorijstraat te Berlaar. 

In WZC Sint-Jozef te Wiekevorst overleed op 8 december 2022 mevrouw 
Margriet Verbruggen (°1928), schoonmoeder van Jan Van Deuren.  Tij-
dens een innige viering in familiale kring werd afscheid genomen van Mar-
griet op 15 december 2022.   4 

 

Graag eindigen we dit eerbetoon aan deze “grote 

dame en eeuwling” met dit citaat uit het afscheids-

woord van meester Andy. 

“Waar haalde jij de kracht om zo hoopvol en uitkij-
kend, zo vol relativering tegen ongelukken (je hebt 
er enkele zware meegemaakt) of ongemakken, le-
vend vanuit die grote droom van God, dat goede 
nieuws, het werken aan het rijk van God, een he-
mels hiernumaals!  

Dankjewel voor zoveel gebed, voor zoveel spirituali-

teit en vertrouwen dat je uitstraalde, voor zo’n ster-

ke geest en frisheid. 

Vandaag geven we je heel graag in de handen van 
het Licht dat jou een eeuw heeft geleid.            
Zuster Lea, dankjewel.” 


