
Vasten 2021Goede vrienden,Pasen nadert met rasse schreden. Wij zullen de ko-mende weken Christus opnieuw begeleiden op zijnkruisweg en getuige zijn van zijn lijden en kruis-dood. Reikhalzend zien wij uit naar die heerlijkepaasmorgen. Het leven heeft de dood overwonnen!Deze zekerheid moet ons kracht en moed geven inonze dagelijkse strijd wanneer alles moeilijk endonker lijkt. De Kerk bezingt het zo mooi in de se-quentie van Pasen: “Dood en leven streden eenwondere strijd; de Vorst des levens, die gestorvenwas, heerst nu in onvergankelijkheid!”Ondanks de moeilijke periode die de coronamaat-regelen met zich meebrachten, gaat het goed metons schoolproject. We waren van plan heel watdingen te doen om de school meer bekendheid tegeven: het voorstellen van de school bij gezinnen,opendeurdagen, aanwezig zijn bij evenementen.Dit alles is niet kunnen doorgaan. En plots stromende inschrijvingen voor volgend jaar binnen – ter-wijl ik dit schrijf zijn er al 16 nieuwe leerlingen ef-fectief ingeschreven voor volgend schooljaar en
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staan er nog een aantal op de wachtlijst – wat onsheel hoopvol stemt maar tegelijkertijd ook heel watnieuwe uitdagingen met zich meebrengt. De kaapvan 50 leerlingen zal waarschijnlijk overschredenworden. Er zal dus nood zijn aan nieuwe lesloka-len, lesgerief (banken, stoelen en borden) en slaap-gelegenheid (stapelbedden en kastjes) voor deinternen. We kunnen er voorlopig nog geen prijs-kaartje op kleven, maar het zal zeker een paar dui-zend Euro kosten.Daarom wil ik graag in deze vastentijd een oproepdoen aan jullie allen: mogen wij op jullie financiëlesteun rekenen? Onze school bestaat mede dankzijuw hulp en gebed, waarvoor dank. Wij zijn welis-waar door de overheid erkend maar niet gesubsi-dieerd. Ook voor het komende jaar hebben wij uwsteun dus nog broodnodig.Paus Franciscus heeft dit jaar toegewijd Sint-Jozef,en dit naar aanleiding van de 150e verjaardag vanhet uitroepen van Sint-Jozef door de toenmaligepaus Pius IX tot Patroon van de universele Kerk.Deze goede vader heeft ons nog nooit in de steekgelaten. Wilt u de handen en het hart van Sint-Jozefzijn en meehelpen onze kinderen van het nodige tevoorzien?Zalig Paasfeest! P. Gert Verbeken SJM
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