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Voorwoord
Beste mensen allemaal,

Onze visie en onze manier van werken vertrekt vanuit een rijke geschiedenis van zorg voor

kwetsbare mensen.

Al in 1830 richtte Zuster Theresia Vermeylen in Berlaar een vrouwengemeenschap

op. Ze zette zich in voor armenzorg, opvoeding van kinderen en ouderenzorg. In de 20ste

eeuw breidden ze hun goede werking uit naar andere provincies in Vlaanderen, maar ook

naar andere landen en werelddelen. In de 21ste eeuw werd de zorg en het onderwijs

aangepast aan de noden van de veranderende tijdsgeest.

Kenmerkend voor onze werking is altijd gebleven de grenzeloze toewijding in de

eerstelijnszorg voor kwetsbare mensen. Denk hierbij aan de ouderenzorg in Wzc HHart

en Sint-Jozef Kessel maar zeker ook aan onze Buurtzorg De Geburen waarbij ook

ouderen thuis en kinderen (huiswerkbegeleiding) en allochtonen (praatgroep

anderstaligen) goede begeleiding mogen ontvangen. Onze buurtrestaurants in de Nijlen,

Kessel en Bevel zijn er voor alle Nijlenaars, met aandacht voor mensen die een kleiner

netwerk hebben en voor mensen met beperkte inanciële mogelijkheden. We werken

hierbij nauw samen met de gemeente Nijlen.

We spelen in op de veranderende tijdsgeest door onze waarden van eenvoud, liefde en

gastvrijheid te koppelen aan gedeeld leiderschap, innovatie en gezamenlijke

doelgerichtheid.

We hebben nood aan ‘hartlopers’. Dat zijn medewerkers die mee willen werken vanuit de

spiritualiteit (groot hart) en de geestdrift (ruime blik) van de Zusters van Berlaar. We

blijven kiezen voor hartelijke zorg en begeleiding. Gelukkig slagen we er nog in goede

medewerkers te vinden die mee willen werken vanuit onze visie. Vanuit een groot

enthousiasme werken we allen met een groot hart voor kwetsbare mensen.

Véél dank aan al onze medewerkers en vrijwilligers die deze opdracht elke dag opnieuw

waarmaken!

Beste groeten,

Jo Sels, directie
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JJarig in farig in februariebruari

3 februari Liliane Verhoeven 79 jaar Schrans.

4 februari Leonia Gysemans 89 jaar Groenerf.

10 februari Celina Verbraeken 92 jaar Berkemei.

24 februari Jozef Van Aert 64 jaar Molenerf.

26 februari Marie Delien 92 jaar Berkemei.
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Terugblik GroenerfTerugblik Groenerf

De bewoners van Groenerf hebben het nieuwe jaar 2023 goed ingezet.

Dit ging gepaard met de nodige bubbels.

Zoals jullie kunnen zien, was het een gezellig samenzijn.

Een selie maken, zo gek, maar vooral heel leuk en toch ook een beetje verschieten om jezelf

op het toestel te zien. Magda kreeg er alvast de slappe lach van...
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Terugblik Schrans

Onze bewoners genoten van de nodige bubbels en hapjes tijdens de nieuwjaarsreceptie

op woongroep Schrans.

Zoals jullie kunnen zien, hebben ze ervan genoten!
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Terugblik Berkemei

Op woongroep Berkemei werd er begin januari geklonken op het nieuwe jaar. Een drankje,

een hapje en de speech van teamcoach Nicole maakt het helemaal compleet.
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Terugblik Beemden

Op woongroep Beemden werden bij de nodige hapjes en drankjes de beste wensen

uitgewisseld tussen de bewoners. Er werden goede voornemens besproken voor het nieuwe

jaar maar bovenal genieten van elke dag is iets wat iedereen wel zitten zag.



11

Terugblik Molenerf

De bewoners van Molenerf genoten de voorbije maand ook van talrijke nieuwjaarswensen.

De overkoepelende activiteiten konden hen zoals jullie zien ook bekoren.
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Pastoraal nieuws...

Gebed: Valentijn

Laat ons in deze Valentijnstijden niet verdrinken

in goedkope en vrijblijvende romantiek,

maar help ons te blijven geloven

in de onverwoestbare kracht van trouwe liefde en

vriendschap.

Laat de fouten die we maken onze banden niet kapot maken,

maar leer ons leven met de charmes van de onvolmaaktheid

van onszelf en van anderen.

In het besef dat elke vorm van liefde – hoe schamel ook –

een inkijk biedt in Uw onuitputtelijke liefde.

(Kolet Janssen)
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Eucharistievieringen in augustusPastoraal nieuws...

Aswoensdag: woensdag 22 februari 2023

Aswoensdag is de eerste dag na Carnaval en de eerste dag van de vastentijd. De

vastentijd herinnert ons aan Jezus die 40 dagen in de woestijn vastte in volledige

afzondering. Vroeger mocht er gedurende de vastenperiode geen vlees of eieren worden

gegeten.

As

Op Aswoensdag krijgt iedere kerkganger een kruisje van as op het voorhoofd, met de

woorden: "Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren".

Aswoensdag is een dag van boetedoening. In de Bijbel zie je dat mensen die rouwen en

boete doen, as op zichzelf smeren, een beetje zoals wij zwarte kleren dragen in dergelijke

periodes.

As is ook een teken van nieuw leven. Landbouwers weten dat een stuk land laten

afbranden er voor zorgt dat de grond vruchtbaar wordt. As heeft ook een reinigende

kracht. Vroeger gebruikten huisvrouwen as om de was te doen.

Op Aswoensdag wil men eerst nadenken over de dood en stilstaan bij de vergankelijkheid

van het leven. Daarna kijken we vooruit dankzij de reinigende kracht van de assen en

hebben we aandacht voor de nieuwe kansen die het leven ons biedt.

Weerspreuken

"Schijnt op Aswoensdag de zon, dan wordt het een goed appeljaar."

"Het weer van Aswoensdag, houdt men de gehele vasten."

"De vastentijd zonder regen, verkondigt een jaar met veel zegen."

Bijzondere gebruiken

Het is een Antwerpse traditie om op Aswoensdag pruimentaart te eten. Nu staat

pruimenvlaai bekend als een delicatesse en streekproduct. Vroeger was pruimentaart iets

voor de armen: eenvoudige kost als teken van soberheid.
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Eucharistievieringen & momenten van
samenzijn in februari 2023

Op volgende dag voorzien we een eucharistieviering in de grote zaal. Geheel vrijblijvend…

maar van harte welkom!

• Dinsdag 7 februari 2023

Dit om 11.00 uur in de grote zaal.

Het moment van samenzijn gaat door op:

Woensdag 22 februari om 10.00 in de Feestzaal voor alle woongroepen ter gelegenheid

van Aswoensdag.
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Zingeving

Mijmeringen over de liefde …

Het beste bewijs van liefde is vertrouwen.

(Joyce Brothers)

***

Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid.

En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.

(Jan Ligthart)

***

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,

vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid,

vriendelijkheid in geven schept liefde.

(Lao-Tse)

***

Het is onzin, zegt het verstand.

Het is belachelijk, zegt de trots.

Het is onmogelijk, zegt de ervaring.

Het is wat het is, zegt de liefde.

(Erich Fried)
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BewonersnieuwsEucharistievieringen Radio & Televisie

EUCHARISTIEVIERINGEN

RADIO

IEDERE ZONDAG om 10 UUR op RADIO 1

TELEVISIE

Zondag 5 februari 2023

Één om 10 uur: O.-L.-Vrouw Geboortekerk Pamele, Oudenaarde

Zondag 12 februari 2023

NPO2 om 10 uur: Sint-Lambertusbasiliek, Hengelo

Zondag 19 februari 2023

Één om 10 uur: Sint-Pietersbandenkerk, Beringen

Zondag 26 februari 2023 1ste zondag veertigdagentijd

NPO2 om 10 uur: Sint-Joriskerk, Eindhoven
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Activiteitenkalender februari

Overkoepelende activiteiten in de grote zaal/ontmoetingsruimte

• Donderdag 2 februari: Lichtmis: pannenkoekenbak van 14u tot 16u

• Maandag 6 februari: Zitdans om 10.45u

• Dinsdag 7 februari: Zangstonde om 14u

• Maandag 13 februari: Valentijsbingo om 14u

• Dinsdag 14 februari: Valentijn - dag van de vriendschap

• Maandag 20 februari: Zitdans om 10.45u

• Woensdag 22 februari: Aswoensdag-viering om 10.00

We vieren carnaval op maandag 20 februari

met een optreden om 14u in de grote zaal
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Nieuws uit servicelats 'Ten Velden'

Activiteiten

Bingo met Maria in onze ontmoetingsruimte om 14 u.

• 7 februari

• 21 februari

Bingo met Barbara in onze ontmoetingsruimte om 14 u 30.

• 3 februari

• 17 februari

Lichtmis

Op donderdag 2 februari zijn onze

latbewoners uitgenodigd vanaf 15 u15

in de grote zaal om een pannenkoek te

komen eten.

Zangstonde

Op dinsdag 7 februari om14 u zingen we

samen . Jullie zijn van harte welkom.

Toneelvoorstelling

Op donderdagavond 9 februari nodigen we jullie uit voor een toneelvoorstelling.

Verdere info hieromtrent volgt nog.

Valentijnsbingo

Op maandag 13 januari om 14 u nodigen we jullie uit op onze Valentijnsbingo.
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Nieuws uit servicelats 'Ten Velden'

Carnavalsparty

Hou je van carnaval of verkleed je je graag ,

dan is het zeker feest voor jou op maandag

20 februari in onze grote zaal.

Iedereen is welkom, ook al ben je niet verkleed.

Bibliotheek

Wie graag een boek, dvd of cd ontleent uit onze zorgbib, een samenwerking met het Rode

Kruis Vlaanderen, kan dit doorgeven aan Kathy.

Op maandag krijgen de geïnteresseerde steeds nieuwe lectuur.

Warme snack elke dinsdagavond vanaf 17 u

• 7 februari

• 14 februari

• 21 februari

• 28 februari

Verhuisd

• Op vrijdag 20 januari verwelkomden we Irma Thys van latje 52 B op de Beemden.Ze

nam haar intrek op kamer 406.

• Dis Horemans, bewoner van latje 44 B ,neemt kortelings zijn intrek op kamer 125 van

het Groenerf.
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De Driekoningen

Volgens goede traditie organiseerden we op 6 januari een 'Driekoningenbingo'. De eerste 3

bewoners die bingo hadden werden tot 'koning' van de dag gekroond.

Het was vooral heel spannend...

Als kers op de taart was er op 17 januari een optreden vanuit de vrijwilligerswerking. De groep

'De 3 Koningen' (om helemaal in de sfeer te blijven) bezorgden vele bewoners en fantastische

namiddag.

Lief - Stan - Julia
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Personeelsnieuws

Geboren ...

Op maandag 26 december 2022 is Nicole Driesen oma

geworden van haar 1ste kleinzoontje Jul.

Nicole is onze teamcoach van woongroep Berkemei.

Van harte proiciat!
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BewonersnieuwsBewonersnieuws

Nieuwe opnames

Mevrouw Jacqueline Van Loock woont sinds 21 december in kamer 409 van de woongroep

Beemden.

Zij is afkomstig van Kessel.

Mevrouw Maria Leemans woont sinds 22 december in kamer 521 van de woongroep

Molenerf.

Zij is afkomstig van Nijlen.

Meneer Marcel Verboven woont sinds 12 januari in kamer 509 van de woongroep Molenerf.

Hij is afkomstig van Grobbendonk.

Mevrouw Irma Thys woont sinds 20 januari in kamer 406 van de woongroep Beemden.

Zij is afkomstig van de servicelats in Nijlen.

We namen afscheid van...

Meneer Julien Engelen geboren op 6 maart 1956 en overleden op 20 december 2022.

Hij woonde bij ons op de woongroep Molenerf.

Mevrouw Vera Goormans geboren op 16 oktober 1938 en overleden op 8 januari 2023.

Zij woonde bij ons op de woongroep Molenerf.

Mevrouw Maria Op De Beeck geboren op 11 februari 1932 en overleden op 14 januari 2023.

Zij woonde bij ons op de woongroep Groenerf.

Mevrouw Maria Van Tendeloo geboren op 12 juni 1932 en overleden op 17 januari 2023.

Zij woonde bij ons op de woongroep Beemden.

Mevrouw Mariette Cools geboren op 18 april 1935 en overleden op 22 januari 2023.

Zij woonde bij ons op de woongroep Schrans.



29



30

Nieuwjaarsreceptie 2023

Op maandagnamiddag 16 januari organiseerden we een nieuwjaarsreceptie voor bewoners en

hun familie. De bewoners hadden op hun woongroep al vooraf geklonken op het nieuwe jaar

maar ook hier was ook de familie welkom. Vooraf inschrijven was wel nodig zodat we genoeg

plaats, drank en hapjes konden voorzien. De beste wensen werden uitgewisseld en bovenal

een goede gezondheid voor iedereen, santé!
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Nieuwjaarsreceptie 2023

Activiteitenkalender februari




