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Inhoud 

  
 

  
 

De “St.-Bernardus Huiskrant” is een uitgave van Woonzorgcentrum St.-Bernardus Bertem vzw. 
Verantwoordelijke uitgever : Lieve Schuerman, Egenhovenstraat 22,  te 3060 Bertem. 
De St.-Bernardus Huiskrant richt zich tot bewoners en hun familieleden en vrienden,  
personeelsleden en vrijwilligers van het “Woonzorgcentrum St.-Bernardus Bertem”. 
  
De prijs van een jaarabonnement bedraagt 24 euro. Een steunabonnement kan vanaf 
30 euro. Abonnementen starten  aan het begin van een nieuw jaar na storting op  
rekeningnummer BE96 734-3070725-05 van de V.Z.W. Woon- en zorgcentrum  St.-Bernardus 
Bertem met vermelding: “Abonnement St.-Bernardus Huiskrant”. 
Alle bewoners ontvangen een gratis abonnement. 
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Voorwoord 

Juni, 
 
 
De zomer komt er weer aan, deze begint op 21 juni.  
We hebben al van heel wat zonnige dagen kunnen genieten,  
maar hopen natuurlijk ook op een zonnige zomer, zeker nu met het  
vooruitzicht dat we misschien thuis de vakantiedagen zullen moeten  
doorbrengen, al kan er tegen dan nog veel veranderen. 
 
 

Wij vieren deze  
maand onze  

vaders.  
In België valt  

vaderdag  
jaarlijks op de  

tweede zondag  
van juni,  

dit jaar is dat  
dus 14 juni.  

 
 
 
 
 
 

En hier hebben we nog een woordje van 
steun voor de studerende jeugd.  
Dat ze ondanks de lange onderbreking  
van het afgelopen schooljaar, toch geslaagd 
afscheid kunnen nemen en kunnen genieten 
van de echte vakantiemaanden. 
Veel succes! 

 
Alvast warme groeten aan iedereen. 
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Woord van de Pastor 

Lieve mensen, 
 

Omdat onze eucharistievieringen nog steeds niet kunnen door-

gaan en we toch weer een mooi en belangrijk feest mogen vieren  

op Pinksteren, wil ik  graag langs deze weg dit feest een beetje 

kleur geven. 
 

Het Pinksterfeest : een beetje uitleg. 
 

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè, wat vijftig  
betekent. De feestdag valt altijd op de tiende dag na Hemelvaart en de 
vijftigste dag na Eerste Paasdag. We herdenken het neerdalen van de 
Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk. 
 

Pinksteren ontstond uit het joodse Wekenfeest (of Sjavoeot). Met dat 
feest wordt herdacht dat God de Tien Geboden aan Mozes gaf op de 
berg Sinaï. Christenen namen de feestdag over omdat ze de overeen-
komst zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. In beide gevallen 
verenigden mensen zich met God. 
 
Het Pinksterfeest: wat kan het betekenen? 
 

PINKSTEREN : het vuur van Gods Geest wordt ons gegeven. 

'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie', 
zei Jezus tegen zijn leerlingen. 
En na die woorden ademde Hij over hen. 
'Ontvang de heilige Geest', zei Hij. 
(Johannes 20 v21) 
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Overweging bij dit Pinkster evangelie 

 

Als een lopend vuurtje... 

Onweerstaanbaar wordt de Geest aan ons doorgegeven, de Geest van 

goedheid, van vrede, van vergeving en liefde voor elkaar. 

Hij dooft nooit uit! 

Vanaf het begin van de schepping brengt hij orde in de chaos, brengt 

hij mensen bij elkaar, 

Geest is 'spirit' , enthousiasme, kracht, een aanmoediging om te blijven 

geloven, dat het anders kan in ons eigen leven, in onze leefwereld. 

Gods Geest is niet hoog of ver weg, 

We mogen eerder zeggen: Gods Geest gebeurt, hij is een frisse wind: 

vernieuwend, groeizaam, levengevend. 

Jezus geeft ons zijn geest door: niet als een storm, maar als een zach-

te bries. 

Deze Geest voelt weldadig aan, we worden er door in 'vuur en vlam' 

gezet, hij wordt ons geschonken, 

We mogen hem aannemen. 

Pinksteren nu is het feest van de heilige Geest, maar eigenlijk zou het 

dat alle dagen moeten zijn. Want ons leven zou vol moeten zijn van de 

goede geest. 

Alleen vergeten we dat soms op die andere dagen, 

Het zou mooi zijn als we hem niet links zouden laten liggen, maar hem 

in ons laten wonen en er iets mee doen. 

Hij is Gods kracht in ons! We mogen er vanbinnen warm van worden 

en de energie voelen die vrijkomt om de wereld rondom ons een stukje 

blijer te maken. 

Deze Geest is een gave om door te geven als een lopend vuurtje. 

 

Wim Holterman 
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Pinkster gebed 
 
God, wij bidden u: 
schenk uw Geest opdat het mensen lukken mag 
Uw Rijk van vrede en gerechtigheid waar te maken. 
 
Laat uw frisse wind waaien doorheen onze  wereld 
opdat deuren mogen opengaan 
en wij enthousiast nieuwe wegen durven gaan. 
 
Schenk uw adem aan alle mensen die vermoeid door het leven 
moedeloos neerzitten en niet meer kunnen. 
 
Laat ons de juiste taal vinden om uw boodschap te verkondigen 
en om anderen van harte te verstaan. 
 
Dompel ons leven in het milde licht van uw liefde. 
Schenk ons uw zegen omdat wijzelf een zegen mogen worden 
voor onze medemensen. 
 
Kom, heilige Geest, vervul het hart van alle mensen. 
 

(uit: Even bezinnen) 
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uit GALATEN 5 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 
  

 
  
Broeders en zusters, 
Leeft naar de Geest, 
dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert. 
Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest, 
en omgekeerd,. 
De vrucht van de Geest is 
liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtheid en ingetogenheid.  
 
Ik wens jullie allen dat Gods Geest in jullie werkzaam mag zijn en dat 
jullie Zijn liefde mee verder mogen uitdragen. 
 
Zalig Pinksterfeest, Zalige Hoogdag 
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Foto’s 

Pannenkoek en een pintje op DK 
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Kittens op bezoek bij DK 
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Buiten handwerken op HZ 
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Bloemen planten op HZ 
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Knutselen voor moederdag op DE 
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Vrijdagconcert voor de DE 
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Verwennamiddag op HK 

Buiten genieten met HK 
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Verjaardagsfeest op HH 
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Restodag op HH 
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Bloemen planten op HH 
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Huwelijksverjaardag op HH 

Mariahulde op HH 
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Prijsvraag 

Oplossing vorige prijsvraag:  
De cijfercode is slag, kamp, uit, onder, pas, arm 
Winnaar van de prijsvraag is Vanderlook Gaby van Het Hoogveld 
PROFICIAT! 

Naam: ……………………………………. Woonafdeling: ……………………….  

Breng je antwoord binnen voor de 20
e
 van de maand bij de  

Dienst Animatie. De gelukkige winnaar krijgt een bon voor koffie  
en taart in de cafetaria. 

  h = g + e       

  n = r + g        

v + +   - k ,       

 - l +  s = k + t       

v +       a +     f = l 
Oplossing rebus: 
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Jarig in juni 
 
 
8 juni:  Dewals François  
 
Proficiat! 

Het Maereland 

 
 
 

Wij verwelkomen 
  
De heer Lorent Vital Edmond en mevrouw Mees Agnes 
Zij nemen hun intrek in flat 0010 
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Ook het LDC is gesloten! 
 

In LDC De Blankaart gaan er momenteel ook geen activiteiten  
meer door en dit al zeker tot en met  3 juni. 

Hoe het verder gaat kan je via de website volgen. 

 

Lokaal Dienstencentrum De Blankaart 

Info: 

016/49.08.11 

ldc@stbernardus.be 

Bezoek ons op www.stbernardus.be/ldc 

en op LDC De Blankaart 

Ook alle doorlopende activiteiten zijn geschrapt:  
 

Dus ook geen  
 

petanque 
gezondheidsloket  

handwerken 
seniorengym  

gezelschapspelen 
... 
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Hoe men  
via woorden  
energie overdraagt. 

Maak gezonde en  
bewuste keuzes. 

Nog teveel mensen gaan  
onbewust om met wie en wat  
ze zijn.  
 

 

Laat dit een uitnodiging zijn om je de volgende dagen ook ten tijde  
van de coronacrisis bewuster te worden van hoe jij je voelt als je naar 
iemand luistert of aan iets denkt.  

We kennen allemaal het gezegde “een gezonde geest zorgt voor 
een gezond lichaam”. 

Als ik denk aan corona of luister naar iemand die erover spreekt dan 
kom ik VANZELF in deze energie terecht. Want aandacht schenken 
aan, is je ervoor openen en ermee verbinden.  

Hoe meer angstberichten je leest, hoe meer je naar het nieuws kijkt en 
hoe meer je luistert naar mensen die hierin meegaan, hoe meer jij je  
ermee gaat verbinden. Verbinden is je openen voor iets.  
Openen is iets binnenlaten en een plek geven. Iets een plek geven is 
iets voor waar en bestaand aannemen. Leef jij vanuit angst en weer-
stand?  Wat je ook doet, jij versterkt waar jij je mee verbindt. 

Hoe meer mensen zich openen voor zelfbewustzijn, is je bewust zijn 
van het zelf, hoe sterker je zal worden. Kijk maar hoe je je voelt bij  
muziek, Je verandert je zijnstoestand. En vanuit deze veranderde 
zijnstoestand maak je ook andere keuzes. Ook als je naar een mooie 
film kijkt, voel je je erna beter.  

Wees je bewust van je macht. 

Jij bent de enige die de macht heeft om te bepalen waar jij je mee  
verbindt, waar jij je voor openstelt. Jij kiest wat je versterkt en wat niet, 
waarop jij aansluit en waarop niet.  

Bron: SeniorenNet, uit een tekst van Isabelle Lambrecht  
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Medewerkers 

Jarige medewerkers: 

  3 juni: MINNOYE HILDE (°1959) 

  6 juni: BOSMANS KRISTINE (°1963) 

  9 juni: ROELANTS KARIN (°1964) 

10 juni: TEBOURSKI NADIA (°1973) 

11 juni: DIERICK SANDRA (°1971) 

12 juni: FREDERICKX INA (°1977) 

13 juni: LAMPIS GIULIA (°1987) 

13 juni: PAEPS MARIT (°1998) 

14 juni: JANSSENS NATSIMA (°1995) 

15 juni: FONTEBASSO EMILIO (°1993) 

17 juni: CRABBE GILBERTE (°1960) 

20 juni: ELYN JEANY (°1990) 

21 juni: VANDEBROEK CHRISTEL (°1961) 

22 juni: VRANCKX JOERI (°1993) 

23 juni: DEWIL MARIA (°1960) 

24 juni: SERMEUS MARGARETA (°1957) 

26 juni: HAESAERTS LINE (°1998) 

29 juni: DE WINDT SARAH (°1983) 
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Vrijwilligers 

Jarige vrijwilligers 
 
 
 
 

Juni: 
 
5 juni: Vanrossum Els 
5 juni: Justaert Marc 
6 juni: Hoefkens Greta 
9 juni: Gijpers Urbain 
17 juni: Drappier Daniel 
 
 
 

Proficiat! 
 

Nieuwe medewerkers 

Nevens Maria   DV 
Vandervelde Valerie Psycholoog 
Van Wesemael Joke LDC 
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Nieuwe bewoners 

 

 
 
Mevrouw Ackermans Bertha 
Geboren op 16/12/1933 
Woonde in Leefdaal 
Woont nu op De Eyckemolen 
 
Mevrouw Sevenants Germaine 
Geboren op 30/01/1924 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
 
Mevrouw Loockx Agatha Martha 
Geboren op 9/11/1939 
Woonde in Bertem 
Woont nu op De Vleugt 
 
De heer Vleeracker Alexander 
Geboren op 25/05/1949 
Woonde in Herent 
Woont nu op De Vleugt 
 
De heer Van Cotthem Patrick 
Geboren op 20/10/1930 
Woonde in Sterrebeek 
Woont nu op HK 
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Overleden bewoners 

 
Mevrouw Asselberghs Rosalia 
Geboren op 5/09/1929 
Overleden op 22/04/2020 
Verbleef op De Vleugt 
 
De heer Buekenhout Frans 
Geboren op 28/11/1924 
Overleden op 5/05/2020 
Verbleef op De Vleugt 
 
De heer Hoorelbeke Andree 
Geboren op 15/10/1937 
Overleden op 10/05/2020 
Verbleef op De Vleugt 
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Jarige bewoners 

 3 juni: Van Rossum Andre (°1966) DV 

 4 juni: Beersaerts Camilia (°1933) DV 

 5 juni: Van Poucke Pierre (°1929) HZ 

12 juni: Meulemans Jean (°1936) DE 

17 juni: Goossens Lydia (°1929) HH 

22 juni: Testelmans Augusta (°1929) DE 

27 juni: Cauberghs Paul (°1939) DE 

28 juni: Goethals Berthe Sidonie (°1937) HZ 

29 juni: Den Tempst Maria (°1937) DE 


