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                                                                                    Zr. Marianne en Zr. Wilfrida op het bankje bij de ingang van het openluchttheater 
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Uitnodiging 

 
 

Zr. Wilfrida en Zr. Marianne 
 

 
 

Zr. Wilfrida  - Zr. Marianne  
 Zr. Egberta - Zr. Jeanne 

 

 
 
 

Klooster Mariënhof 

Op zondag 16 juni a.s. nemen de laatste zusters van de 

Congregatie van de zusters van Barmhartigheid afscheid 

van Mariahout. Na een verblijf van 72 jaar in ons dorp 

verlaten zij het klooster aan de Mariastraat.  

Op 8 september 1947 werden zij plechtig binnengehaald 

en op gepaste wijze willen wij hen nu uitzwaaien.  

                    U wordt van harte uitgenodigd  

aanwezig te zijn bij de Eucharistieviering in onze 

parochiekerk en om nadien afscheid te nemen in het 

Buurthuis. 

   Programma:  

9.45 uur worden de zusters door het St. Servatiusgilde 

afgehaald bij klooster Mariënhof. 

10.00 uur Eucharistieviering in de parochiekerk, waarin 

wordt voorgegaan door pastoor Verbraeken, pater Aarts  

en pater van Rooden. Er zullen 3 koren zingen. 

11.45 uur Afscheidsreceptie in het Buurthuis en serenade 

door harmonie St. Caecilia. Tijdens de receptie zal de 

Grottendorfer Blaaskapel spelen en is er de foto-

tentoonstelling ‘72 jaar zusters in Mariahout’ en een 

diapresentatie te zien.  

 

 

 

 

 

Jaargang 9 nr. 2  
mei 2019 

 

Nieuwsbrief 

 

 
 

 

mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl
http://www.zorgomhetdorp.nl/


 

 

 

                                   

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

In 1947 was de congregatie van de 
Zusters van Barmhartigheid van 
Ronse bereid gevonden om 4 
zusters naar Mariahout te sturen. Te 
weten, een voor het lager 
onderwijs, een voor de bewaar-
school, een voor naaiwerk en een 
keukenzuster. Klooster en meisjes-
school werden ongeveer gelijktijdig 
gebouwd en in september 1949 
betrokken.  
Al snel kwamen er ook meer zusters 
naar Mariahout. In 1952 heeft de 
congregatie nog de 3-klas-sige 
kleuterschool gebouwd, waar-van 
een lokaal gedurende 6 jaar ook als 
huishoudschool in gebruik was. 
 

Aanvankelijk was het ook de 
bedoeling bejaardenzorg bij de 
zusters onder te brengen, maar dit 
is door de veranderende omstan-
digheden en regelgeving niet door 
gegaan. Wel hebben de zusters - 
naast het onderwijs - in al die jaren 
nazorg verleend en patiënten opge-
vangen van Voorburg, Vught en van 
Coudewater.  
Zij waren een z.g. halfway home, 
een veilige have voor mensen die 
niet thuis konden zijn, maar ook te 
goed waren voor het gesticht.  
 
Mgr. Bekkers is enkele weken voor 
zijn overlijden huisgenoot geweest.  
 
In 1972 is de fam. Meeuwis enige 
tijd inwonend geweest en is zoon 
Guus in het klooster geboren.  
 
Alleenstaande ouderen uit het dorp 
vonden in het klooster een thuis, 
maar ook een tweeling van 2 werd 
opgevangen omdat moeder ziek 
was.  
 
Ook hebben de zusters, zeker in de 
beginjaren, ondersteuning gegeven 
in allerlei zorgtaken en daarmee 
invulling gegeven aan de doelstel-
ling van de congregatie : Er zijn voor 
de mensen die hulp nodig hebben.      
 
 

 
 

Voor zover wij hebben kunnen nagaan hebben er in de afgelopen 72 
jaar minstens 17 zusters voor kortere of langere tijd in het klooster 
gewoond. Zr. Wilfrida en Zr.Egberta spannen de kroon met 62 en 57 
jaar. 
Zr. Demetria  Zr. Eleutheria  Zr. Vedasta 
Zr. Rodriquez  Zr. Romana   Zr. Lubina 
Zr. Adelberta  Zr. Lamberdine Zr. Cunegonda 
Zr. Bernardo  Zr. Erna  Zr. Egberta 
Zr. Wilfrida  Zr. Blandina  Zr. Hillerine 
Zr. Jeanne (Erasma) Zr. Marianne                 Zr.  ??? 

 
 
 
 
 
 

Wie hebben er gewoond? 

Feest in het klooster  

Bouw van school en klooster   

 
 
Begin Jaren 50 vierde moeder-overste Zr. Demetria haar gouden 
kloosterjubileum in Mariahout. 

 
 

Geschiedenis 

 

De meisjesschool is klaar … de jongens komen een kijkje nemen. 



                                                            

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
Nadat de meisjesschool was op-
geleverd, werd gestart met de 
klassen 1-2, 3-4, 5-6. In de 
50tiger jaren werden de lokalen 
nog met kachels verwarmd en 
was het een taak van de zusters 
om er voor te zorgen, dat het 
gebouw om kwart voor negen 
op temperatuur was. 
Halverwege de jaren 60 werden 
de meisjes- en jongensschool 
samen gevoegd tot een lagere 
school met zuster Egberta aan 
het hoofd.  

In haar tijd als schoolhoofd 
greep Zr. Egberta alle mogelijk-
heden aan, die de minister bood, 
om het onderwijs op een hoger 
plan te brengen. Ook voor de 
educatie van ouders en ouderen 
stelde zij school en  klooster wijd 
open. Gastvrijheid stond hoog in 
het vaandel. 

Tot 1985 was Zr. Egberta hoofd 
van de lagere school en Zr. 
Wilfrida van de kleuterschool. 
Met de invoering van de 
basisschool, het samenvoegen 
van beide scholen in 1985 werd 
Zr. Wilfrida hoofd van Basis-
school St. Bernadette.  

 

In 1992 moest Zr. Wilfrida het  
onderwijs vaarwel zeggen omdat 
zij toen gekozen werd tot 
provinciaal van de Nederlandse 
Provincie van de congregatie.  

Zij hield kantoor in Eindhoven, 
maar bleef samen met enkele 
zusters in Mariahout wonen. 

 
 

 

 

 
 Het team van de Bernadetteschool in 1992  

met Zr. Wilfrida in het midden 

 
 

 

 

 

En verder … 

Behalve het onderwijs hebben de zusters ook hun bijdrage aan  

parochie en verenigingen geleverd. Zr. Wilfrida is lid geweest van het  

kerkbestuur en heeft de oprichting van een MOV-groep gestimuleerd. 

Zr. Egberta was voorzitter van de KBO met alle daaruit voortvloeiende  

functies. Zij was ook jarenlang als regisseur betrokken bij de plaatselijke 

toneelvereniging en de zolder van het klooster was opslag van 

kostuums en rekwisieten. Zij was actief in de Avondwakegroep en met 

een vlotte pen heeft zij vele ‘IN MEMORIA’ geschreven en voor- 

gedragen.  

En wie kent Zr. Erna niet? Als handwerkzuster hielp zij op school en bij 

de Welfare. Zr. Blandina was koster en Zr. Jeanne lid van de MOV-

groep. De laatste jaren werd de kloosterkapel ook 2 x per week open-

gesteld voor dorpsgenoten en om de 14 dagen werd er koffie 

gedronken.  

 

Het onderwijs 
 

 

De kleuterschool, nu peuterspeelzaal 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
      
 
 

Al met al kun je gerust zeggen, 
dat de verschillende leden van 
de congregatie in al die jaren, 
ieder op een eigen wijze, de 
idealen van hun orde hebben 
uitgedragen ten gunste van 
Mariahout en haar inwoners, 
van jong tot oud en van klein tot 
groot. De zusters waren 
dienstbaar aan de gemeenschap 
Mariahout, prominent aanwezig 
en een vraagbaak voor veel 
mensen, ouders, jongeren, 
verenigingen, gemeenteraads-
leden, mensen die ze gevraagd 
en ongevraagd raad gaven, de 
deur stond altijd open. 
De zusters waren voorstander 
van creativiteit, expressie en 
kunstzinnige vorming en hadden 
kwaliteiten op dat gebied. Ze 
hebben een bijdrage geleverd 
aan de opbouw van Mariahout,  
zij allen hoorden bij de groep die 
wij - heel trots - PIONIERS 
noemen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vereniging Zorg om het Dorp omschrijft deze werkgroep als:  Een groep 
deskundige vrijwilligers die het professionele team Zorg & Welzijn ondersteunt 
en daarmee dus ontlast. Deze vrijwilligers zijn de ogen en oren van onze 
gemeenschap en bieden waar mogelijk is, hulp aan de medemens. Zij zijn naast 
werkzaam in het  dorpsservicecentrum ook actief bij de mensen thuis. Jacques 
Lukassen en Frans Habraken geven namens ZOD advies aan ‘t Sociaal Domein. 
Het accent komt in de toekomst vooral te liggen op de jeugd- en jongeren- 
problematiek. Graag horen we van jongeren wat er verbeterd kan worden. 
Het DOT vergadert 8 keer per jaar. Het heeft privacy van de medemens hoog in 
het vaandel.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Twee leden van het DOT zijn - namens ZOD - lid van de gem. Adviesraad Sociaal 
Domein en hun vragen en bevindingen zijn een vast agendapunt op de ZOD- 
vergaderingen.  

Omdat het DOT deel uit maakt van de Zorg om het Dorp worden de verslagen 
ook aan het ZOD-bestuur gestuurd met daarbij de dorps-ondersteuner als 
verbindende factor. Zo blijven de lijntjes kort! Persoonlijke vragen en kwesties 
worden uiteraard met de nodige zorg, respect en terughoudendheid 
behandeld. Bescherming van ieders privacy staat bij DOT hoog in het vaandel.     

 

 

 

 

Nog maar 2 jaar in het dorp en dan al zo’n koor … 

..…meisjeskoor 
 

 

 

 

 

Conclusie … 

BEDANKT! Werkers van ‘t  

eerste en het laatste uur … 

 
 

 

Dat … dit koor de plechtige opening van het klooster opgeluisterd 
heeft en Zr.Rodriquez de dirigente was?  

Dat … pastoor van Eijndhoven na de oorlog graag een aparte 
meisjesschool wilde bouwen met zusters voor het onderwijs? 

Dat … hij daarvoor menige congregatie bezocht heeft?  

Dat … hij meestal een brief terug kreeg met de volgende strekking:  

aan uw verzoek om in uw prachtige dorp een klooster te komen 
oprichten kunnen wij helaas niet voldoen. Wij zullen veel voor u en 
uw gemeenschap bidden… 

Dat … hij, na een bezoek aan het Belgische Ronse, in 1947 is geslaagd 
om 4 zusters van Barmhartigheid naar Mariahout te halen? 

Dat … zij vanaf het Ginderdoor plechtig werden ingehaald?  

Dat … het letterlijk en figuurlijk - na een droge zomer - een  
gezegende dag was?  

Dat … voor de processies in de jaren 50 de bruidjes in het klooster en 
in de school werden aangekleed? 

Dat … de zusters er voor zorgden dat alle jurken gewassen en 
gestreken werden? 
  
Dat … Zr.Wilfrida en Zr. Marianne in Eindhoven in het Glorieuxpark 
gaan wonen? 

Dat … de zusters erg blij worden als u, bij wijze van afscheidscadeau 
een bijdrage wilt leveren aan een van hun projecten?  

Dat … daarvoor een infostand aanwezig zal zijn in het Buurthuis?  

Dat … wilt u er nu al meer over weten? www.Wereldouders.nl  
 

Dat … Mariahout de zusters zal missen na zoveel jaren?  

Wist u … 

http://www.wereldouders.nl/

