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BENEDICTINESSEN,

Priorij “Regina Pacis”,

Sint-Amelbergalei 35,

B-2900 Schoten

Flitsen uit Schotenhof 2018
Voortaan ligt onze school, het Vita et Pax College, niet langer verscholen, zelfs bijna onvindbaar, in het
groen. Het nieuwste gebouw aan de Victor Frislei, met twee laboratoria (chemie en fysica), draagt op de
oostgevel - goed zichtbaar overdag en bij nacht - de naam en het logo van Vita et Pax.
Op 8 januari is er in onze huiskapel, samen met een team van de school, een stille herdenking van onze
betreurde leerkracht Marleen Van Looveren.
Op 16 maart verblijven M. Priorin, Zr. Eugenia en Zr. Caritas twee dagen in Moustier, waar onze zusters in
de prachtige eeuwenoude site van de Prieuré Saint Dodon, dankbaar een halve eeuw aanwezigheid gedenken.
In maart wordt de stoffen bekleding van de banken in onze huiskapel totaal vernieuwd, zodat we het heilig
Triduum van Pasen vieren in een opgefrist en comfortabel interieur.
Op 15 april is er groot feest voor Olga Van Valckenborgh, die met haar sympathieke familie 50 jaar oblatie
gedenkt. Op 18 mei vieren we het naamfeest van Moeder Priorin met een sportieve wandeling in het
Schotense natuurgebied Vordenstein. Tijdens het weekend van 2 en 3 juni staan onze deuren wijd open voor
de artisanale markt, die altijd veel bezoekers aantrekt.
Op 9 september worden we vorstelijk ontvangen in het door onze nieuwe buren Lysette en Pieter prachtig
gerenoveerde huis van Belpairelei 19, vroeger ons ‘kleine gastenhuis’ en woning voor onze vaste
celebranten, E.H. Roger Heens en Karel Eilers. Van 26 tot 29 oktober hebben we de oecumenische groep uit
Rotterdam te gast en vieren we met Vader Jan Kaandorp de heilige Liturgie.
Op 17 november klinkt jachthoorngeschal in het prachtige herftskader van ons domein, want de familie
Bulthez viert 95 jaar van onze trouwe vriend Bompa Bulthez, die enthousiast kan vertellen over zijn jonge
jaren en grootse avonturen bij het jagersvolk.
De advent zetten we in met stiltedagen.
Zijn ons in 2018 voorgegaan naar Leven en Vrede:
•
Leo De Schutter, broer van Zr. Myriam
•
Onze oblaten Igne Pellens en Pascale Devriese
•
Aline Coveliers, zus van +Zr. Elisabeth.
•
Onze lieve medezuster, Zr. Fredeswinde
•
Octaaf Van Severen, broer van onze oblaten +Yolanda en Mia.
•
Louis De Roover, schoonbroer van Zr. Agatha
•
Dom Benedict Heron, monnik van Cockfosters
•
Vele andere familieleden, vrienden en kennissen van de priorij.
Hun gedachtenis houdt stand voor eeuwig.
We wensen u van harte een zalig kerstmis en een gezegend Jaar des Heren 2019.

