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Voorwoord

Evelyne Nauts

Dagelijks verantwoordelijke

Beste bewoners, medewerkers, familieleden en

sympathisanten,

Zon, terrasjes, ijsjes, bbq en,... zo een zomer brengt

een lach op ieders gezicht.

Het is niet alleen leuk, maar ook nog eens gezond!

Voldoende vitamine D op je huid laten stralen, maar

vergeet niet voldoende water te drinken.

Zet u gemakkelijk in een zetelke, pak iets om te

drinken erbij en geniet van ons Huisklokje!

Veel leesplezier!
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Deel mooie momenten op familienet
.

Binnenkort starten we een nieuw project: Familienet,

een communicatie app voor de zorg. Medewerkers

van wzc Heilig Hart zullen berichten, praktische

informatie, foto's en video's kunnen delen op de

veilige pagina van elke bewoner en zorggebruiker.

De hele familie kan deze berichten bekijken via een

gesloten platform. Zo blijft iedereen op de hoogte.

Familie kan steeds op een bericht reageren of in

contact komen met andere families op de afdeling.

Een persoonlijk levensboek kan gevuld worden met

persoonlijke info, mooie anekdotes en herinneringen.

Voor meer info kan u terecht bij het ergoteam.

K 100B: Van Mele Louise

K 100C: De Jonghe Gaston

K 1033: Malfliet Juliette

K 1050: De Pelecyn Susana

K 0010: De Poorter Fransciscus

K 2031: Van Acker Liliane

Nieuws uit het Heilig Hart

Nieuwe bewoners & KVB Oriënt & KVB

K 200B: Van Broeck Agnes

K 200C: De Block Bertha

K 200D: De Jonghe Maria

K 200E: Van Dam Irma

K 200F: D' Hondt Albert

K 200G: Bogaert Elisabeth

K 2005: Van Bunder Diana

K 2006: Vercauteren Alphons

K 2009: De Beule Maria

K 2010: Vincke Prudence

K 2012: Bleyenberg Edgard

K 2013: Hoebeke Anita

K 2015: De Bus Adrienne

K 2016: Picavet Marc

K 2017: D'Hondt Oscar

K 2021: Van Daele Rosa
Nieuwe gebruikers CDV
Vanhuffel Annie

Mathieu Anita
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We herdenken

Wij bieden de families onze oprechte deelneming aan.

Het herdenkingsboek voor de overledenen
kan u terugvinden in de stille ruimte.

Wanneer familie herdenkingsprentjes aanbiedt,
zijn deze daar ook ter beschikking.

Liefde is de mooiste vlinderLiefde is de mooiste vlinder
die even komt kijken hoe het gaat.die even komt kijken hoe het gaat.

Liefde is een zonnestraalLiefde is een zonnestraal
precies op de plek waar jouw foto staat.precies op de plek waar jouw foto staat.

- www.bundeltjegemis.nl -

25/06/2022 Verbuyst Willy

03/07/2022 De Vylder Juliana

19/07/2022 De Groeve Henriëtte

29/07/2022 Viane Maria

30/07/2022 Van Hoyweghen Maria

01/08/2022 Antheunis Lucienne

01/08/2022 De Baer Denise

13/08/2022 Mondelaers Joanna

19/08/2022 De Kerk Jacqueline
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Pastoraal woord

Terugblik op Maria ten hemel opgenomen
.

Elk jaar opnieuw wordt op 15 augustus hetzelfde evangelie gelezen; het 'Magnificat'.

Maria zingt uit naam van heel het volk van Israël. Ze zegt: zie toch wat ons te beurt

valt, zie toch wat hier is geschied. Wat we al lang, al heel lang, al eeuwen hadden

gehoopt en verwacht, is nu gebeurd. De profeten hebben eindelijk hun gelijk gekregen.

Vandaag mag ik zeggen, dat wij niets voor niets hebben gedroomd en gewacht en

verwacht en gebeden. Zie, nu is het er allemaal ineens. Ik beleef een historisch

moment: God ziet op ons neer. Zijn eeuwenoude droom wordt nu gerealiseerd, Zijn

eeuwenoude passie voor recht en gerechtigheid heeft vandaag succes: eindelijk staan

we nu op de plek waar we al lang hadden willen staan, op de plek die ons was beloofd.

We zijn thuisgekomen. De lang verwachte Messias is komende. Maar met al die mooie

en verheven taal mogen we niet uit het oog verliezen dat het verhaal in de eerste

plaats gaat om twee zwangere vrouwen die elkaar ontmoeten. Twee vrouwen waarvan

de zwangerschap en het moederschap hun leven fundamenteel zal beïnvloeden. Het

zal voor de moeders hier in ons huis niet moeilijk zijn zich het tafereeltje voor te stellen

van de uitbundige begroeting van Maria en Elisabet. Beiden in 'blijde verwachting'. Hoe

waren jullie zelf beste moeders bij jullie eerste zwangerschap: blij, vertederd bij zulk

een wonder en zo fier als een gieter op 'jullie buikje'. Ik denk dat Maria en Elisabet op

dat punt niet zoveel verschilden van andere moeders. Het valt me steeds op dat

wanneer jonge moeders met elkaar aan de praat raken er dan het eerst en het meest

wordt gesproken over zwangerschappen, geboortes en babyperikelen. Maria en

Elisabet, twee vrouwen die zich wel heel begenadigd voelen door God. Later in de

evangelies horen we van beide vrouwen niet veel meer. Van Elisabet al helemaal niet

meer, van Maria maar enkele keren. Toch zullen ze beiden in het leven van hun zonen

een belangrijke rol gespeeld hebben. Zoals elke moeder trouwens. In de loop van de

geschiedenis werd Maria's moederschap misschien al te mooi voorgesteld. Het was

toch niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ze was op het moment van het bezoek aan

haar nicht in feite een ongehuwde moeder. Pas nadat ze van Elisabet terugkwam in

Nazareth, nam haar verloofde Jozef haar bij zich in huis. Als Jezus twaalf jaar was,

hebben zijn ouders drie dagen lang naar hem moeten zoeken. Dagen die voor hen

jaren moeten hebben geleken. En later, als ze haar zoon ziet sterven aan het kruis.

Gods zoon, jawel, maar ook haar kind. Zoveel pijn, zoveel verdriet. En toch is Maria er

op zulke momenten telkens weer. Haar leven is met dat van haar zoon verbonden

vanaf het allereerste begin tot het laatste moment; bij zijn eerste lachje, bij zijn eerste

stapjes, later bij het feestvieren op de bruiloft van Kana, maar ook onder het kruis. In

goede en kwade dagen, in vreugde en verdriet. In feite geldt dit voor elke moeder en

vader. Ouderschap is een levenslang engagement aangaan van zorgen voor, van

loslaten en er toch telkens weer zijn. Ouderschap brengt naast vreugde ook pijn en

verdriet met zich mee. Maar dat betekent niet dat het niet de moeite waard is.
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Terekenhof

Pater Petrus Vertenten

In mijn geboortedorp staat een groot beeld van Pater Petrus Vertenten. Weinig

mensen weten het waarom. Ik wil het verhaal naar waarheid vertellen. In het

jaar 1902 in de haven van Antwerpen lag een groot dampend schip. Op de kaai

stonden mensen die op en aflaaiden. Daartussen stond pater Vertenten met zijn

ouders. Hij vertrok als jonge missionaris naar het schiereiland Nieuw-Guinia dat

vlak bij Australië lag. Nieuw-Guinia was 12 keer zo groot als Nederland.

Belangrijker was het feit dat mensen daar allemaal koppensnellers waren.

Ondanks dat wou de priester het christelijk geloof bij de mensen brengen. Voor

hij inscheepte kreeg hij van zijn vader en moeder een kruisje op zijn voorhoofd

gedrukt. Want alleen met Gods hulp wist zijn moeder dat haar zoon wel naar

huis zou komen.

Na een lange sombere reis kwam de boot aan op de Zuidkant van Guinia-

Maero. Even later kwamen inwoners met smalle bootjes kijken wat er gebeurde.

Ze riepen als wilde dieren "KAJ- KAJ" wat betekent "VRIENDEN". Hier was de

bevolking iets dunner bevolkt. De grootste reden daarvan is zeker de

voortdurende eeuwenlange onderlinge strijd der stammen en bloedwraak. De

KAJAKAJA waren koppensnellers, wat betekende dat ze op geregelde tijden naar

de omliggende stammen gingen waarmee ze nog geen vriendschap hadden

afgesloten. Daarna overvielen ze ze en sneden hun hoofd af.

Een volgende keer vertel ik wat Pater Petrus Vertenten daar in Guinia beleefde.

Ik moet er wel bij zeggen dat 200 jaar geleden al priesters werden uitgezonden.

Henri Van Cauwenberghe
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Het leven zoals het is...
Herman Heymans

Over de auteur Herman Heymans

Dit boekje bevat 40 gedichten van de auteur

Herman Heymans, oud-leraar Nederlands aan

het Pius x- college Zele en later zakenman tot

2000.

Hij is 82 jaar en heeft sedert 2000 Parkinson.

Hij woont in wzc Heilig Hart te Sint-Niklaas.

Geladen in verzen, wil hij dit boekje nalaten

aan de parkinsonstichting.

Poëziebundel "geladen en Gelaten"

Onze bewoner dhr. Herman Heymans

schreef een persoonlijk geïnspireerde

poëziebundel.

De bundel kost €25 en is volledig ten

voordele van de Parkinsonstichting.

Bij interesse kan u hem een bezoek

brengen op afdeling Magnolia, kamer

1043.



9

Huis in de straat
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CDV Jozemien

uitstap naar...
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Brugzorghuis
Oriënt

zitzumba

Er is er één jarig...

hoera, hoera!

hersengym
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MagnoliaMagnolia Terugblik
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TerugblikMagnolia Magnolia
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Terugblik DandelionDandelion
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Spreekwoorden
quiz

Deponeer je antwoord in de witte brievenbus en maak kans op een mooie prijs!

De oplossing zal u in de volgende editie van het huisklokje vinden.

Oplossing vorige editie:

1B, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B, 8A, 9C, 10A



Meir Aloysia
06/08/1922

De Meyer Florina
19/07/1922

PROFICIAT!

100 JAAR


