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Is geen voetbaluitslag…

100 jaar geleden legden de soldaten de wapens neer. Meer dan vier jaar vechten in de loopgraven, met anderen
en met zichzelf.
Ook nu nog wordt er gevochten als soldaten van ons-eigen-gelijk? Met woorden, zeker, maar ook met wapens.
We leren toch zo moeilijk van het verleden.
De wapens neerleggen van kwade blikken en woorden, het wapen van koning auto aan de kant zetten en de
fiets nemen, de wapens van eigen gelijk neerleggen, gewoon iets zomaar doen voor elkaar zonder eigenbelang,
verdraagzaam zijn…
Wapens neerleggen in plaats van ze op te nemen en op elkaar te schieten in het echt of met woorden.
Het is uit de loopgraven kruipen en elkaar de handen schudden.
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
Samen naar de Hemel kijken en stukjes ervan naar beneden halen, figuurlijk dan…
Leven in een wereld is de vele waarheden koesteren en het goede hierin zoeken en proberen te vinden.
Sint Maarten deed dat ook… Hij deelde zijn mantel met wie hij nooit zijn mantel zou delen vanuit zijn eigen
denkbeeld maar hij deed het toch!

Zie
Soldaten liggen roerloos te liggen
in de modder
als gevallen bladeren van een boom
Met dit verschil
De wind speelt niet met hen
Te zwaar
Ze dekken de aarde en de oorlog toe
Geen droom maar een nachtmerrie
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Hoe werken aan een levendige toekomst voor Sterbos?
Maandag 22 oktober kwamen een aantal mensen bijeen om na te denken over de toekomst van onze gemeenschap
en parochiekern ‘Sterbos’. We kwamen tot een vruchtbaar gesprek. Enkel jammer dat niet meer mensen op de
uitnodiging waren ingegaan.
Er werd gewerkt rond vijf vragen waarop we probeerden een antwoord te vinden.
Wat werkt goed op Sterbos?
-We hebben een mooie, goedwerkende school, schoolbestuur en ouderraad. Via de nieuwsbrief geeft de school heel
wat nuttige informatie over Sterbos.
-De verenigingen en werkgroepen eerste communie en vormsel draaien nog goed.
-Vieringen op hoogdagen zijn best wel goed en trekken heel wat volk.
-Het ontbijt en de seniorennamiddag waren gezellig en er was en redelijk goede opkomst.
Wat werkt minder goed op Sterbos?
-Het is moeilijk nieuwe mensen aan te trekken om zich te engageren in de parochie. Dit ervaren we o.a. bij het zoeken
naar nieuwe doopcatechisten.
-De verbondenheid tussen mensen is minder groot geworden. Ieder werkt wat op zichzelf.
-In de gewone wekelijkse vieringen worden minder en minder mensen bereikt.
-We ervaren weinig steun vanuit de pastorale eenheid, de VZW van de dekenij.
-Door allerlei (vaak goedbedoelde) afspraken van bovenaf wordt de plaatselijke werking moeilijker.
Waardoor voelen mensen zich nog aangetrokken tot de kerkdiensten?
-Vele mensen voelen zich nog weinig aangetrokken. De betrokkenheid van kinderen bij de viering spreekt mensen wel
aan.
-De projectvieringen worden wel goed gevonden. Wel is er de opmerking rond de hygiëne bij het breken van het brood
voor elkaar.
Wat willen we zeker behouden in onze parochiekern?
-Samenwerking met de school maakt nog heel wat mogelijk: vieringen op hoogdagen, eerste communie- en
vormselwerking en viering, informatie via de nieuwsbrief, contacten via ouderraad.
-De eerste communieviering zouden we heel graag op Sterbos houden. Een achttal ouders willen zich hiervoor
inzetten.
Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?
-Samenwerken zonder mensen uit te sluiten. Kunnen vieringen rond sleutelmomenten in het leven van kinderen en
volwassenen niet over religies heen worden gevierd?
-Nieuwe experimenten kansen geven zonder al te veel ‘regeltjes’ op te leggen; maar ook zonder onze gelovige
eigenheid te verloochenen.
-Stimuleren van werkgroepen is hierbij een groot aandachtspunt.
-Samenwerking met andere parochiekernen is zinvol maar mag de eigen werking niet te sterk beïnvloeden.
-Vele van onze medewerkers worden ouder. Het is een ernstige uitdaging om te zoeken naar jongere medewerkers
voor verschillende van onze werkgroepen.
Concrete voorstellen en acties
-Proberen te behouden wat nog goed draait.
-Zoeken naar mensen die doopcatechese op Sterbos willen opnemen.
-Blijven aansturen op verjonging (vijftigers en jonge zestigers die mee verantwoordelijkheid opnemen).
-Samenhorigheid versterken door meer mensen aan te spreken via de nieuwsbrief van de school waarin ook heel wat
nieuws van ‘de gemeenschap Sterbos’ wordt verwerkt.

Jeugdsternieuws…
Deze week geen activiteit, maar zaterdag trekken de leiding en onze plussers de straat op met
overheerlijke speculaas voor al wie Jeugdster een beetje wil steunen!
Groetjes van de Jeugdsterleiding
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OPROEP oranje klas!

In de oranje klas zijn we opzoek naar 4 voetbalnetjes.
Deze gaan we gebruiken tijdens het grootouderfeest en worden weer terugbezorgd nadien. Wie thuis zo’n
netje heeft liggen en dit even kan missen mag het aan meester Luc of aan juf Debby bezorgen, tot 14
november.
Hang er dan best een kaartje met de naam erop aan vast. Zo weten we aan wie we het mogen terugbezorgen
nadien.
Alvast erg bedankt!
Groetjes van de oranje klas

Papiercontainers.
Onze papiercontainers, een bij Jos De bie en een aan onze school, worden overstelpt met papier en
karton. Dat is goed voor onze school.
Gelukkig zijn er de mensen van onze Ouderraad en Coen en Frans die het papier in de containers
optassen zodat er toch nog meer kilootjes in kunnen.
Dit wisten jullie wellicht nog niet: als Coen door zijn vele bezigheden niet kan, steekt zijn vrouw
Georgette een handje toe. DANKJEWEL!
Onze 16e herfstwandeling.

16e herfstwandeling

vrijdag 23 november 2018
Graag nodigen we familie en vrienden uit
om deel te nemen aan de 16e herfstwandeling.
Het belooft weerom een fijne editie te worden.
99% van de wandeling is in het bos!

VAN HARTE WELKOM!

De wandeling kadert in het thema van GOED IN JE VEL,
het jaarthema van onze school!

Achteraan deze nieuwsbrief vinden jullie nog een inschrijvingsformulier.
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Verloren voorwerpen…
Feel Van Gestel heeft zijn jas verloren.
Kunnen jullie hem helpen deze jas terug te vinden?
Gegevens:
Blauwe jas, naam van Feel staat er in, ook de GSM-nummer
van mama!

Al

geprikt?

Zondag 11 november

Tot een volgende keer,
meester Luc
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16e herfstwandeling
vrijdag 23 november 2018

Graag nodigen we jullie, familie en vrienden uit op onze 16e herfstwandeling.
Van 18.00 uur tot 20.00 uur kan je aan de sporthal vertrekken voor de 16e Herfstwandeling door een stukje van ons
mooie Sterbos, helemaal door de bossen...
Onderweg worden er activiteiten voorzien op 2 niveaus: voor kinderen en voor volwassenen. Uit de oplossingen
worden er twee gelukkigen geloot die een geschenk krijgen en dit om 21.30 uur.
Tijdens de wandeling kan iedereen zich opwarmen bij een tas warme, lekkere soep.
Jeugdster zorgt onderweg voor een hartverwarmend ontvangst met jenever, chocomelk en een versnapering.
Na de wandeling kan iedereen genieten van een lekkere appelbol, worstenbrood, fruitvlaaike of hotdog in de sporthal.
Een lekkere kop koffie, een frisdrank of een frisse pint zijn daarbij natuurlijk ook te verkrijgen.
Om alles tijdig te kunnen bestellen, vragen we in te schrijven met onderstaande strook. De inschrijvingsstrook wordt
ten laatste op maandag 19 november aan de klastitularis bezorgd. De betaling van zowel drank als eten gebeurt
ter plaatse.
Let wel: als u lekkernijen besteld heeft en de avond zelf niet aanwezig bent, zullen we deze toch moeten verrekenen én
inschrijvingen die na 19 november aan ons worden bezorgd, moeten we weigeren en dit om louter praktische redenen.
Wij hopen hiervoor op uw begrip.
Onze 16e editie van onze herfstwandeling wordt zeker een kanjer van een feest om nooit te vergeten.
Namens de leden van de Ouderraad, leerkrachten en meester Luc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVING

16e HERFSTWANDELING 23 NOVEMBER 2018

Naam:
adres:
schrijven in voor de

……. volwassen wandelaar(s) x € 1,50 =

€ ………..

herfstwandeling met:

……. kleine wandelaar(s) = GRATIS

en bestellen hierbij :

……. dubbel worstenbrood x € 3,10 =

€ ………..

……. enkel worstenbrood x € 2,60 =

€ ………..

……. appelbol x € 2,60 =

€ ………..

……. hotdog x € 1,50 =

€ ………..

……. fruitvlaaike x € 2 =

€ ………..
Totaal bedrag = € ……………….
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