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Zusters van Liefde J.M. 
Nederlandstalige Provincie 
Molenaarsstraat 24 
9000 Gent 

Februari 2021 - nr.62  
 

Beige Nieuwsbladen 
 

 
 

VEERTIGDAGENTIJD 

 

Op 17 februari 2021 begint de vasten…! 

Naast de informatie die jullie via Kerk en Leven, Broederlijk Delen en eventuele 

andere  bronnen krijgen, willen we hier graag enkele tips meegeven: 

 

Wij spelen hiervoor leentjebuur bij Nicolaas Sintobin s.j.  
 

Hij geeft aan dat het in de veertigdagentijd om drie grote pijlers gaat: gebed, 

soberheid en solidariteit.  

Hij zegt dat het niet om geestelijke krachtpatserij gaat,  

maar om het ontdekken wat jou dichter brengt bij de levende Heer. 

Zijn tips zijn voor iedereen bedoeld.  

Ook wij kunnen er inspiratie bij opdoen: 

Pijler 1: Gebed - Zomaar vertoeven bij God 

Pijler 2: Soberheid - Vrijer komen te staan ten 

opzichte van wat niet (van) God is om dichter bij 

Hem te komen 

Pijler 3: Solidariteit - Liefde uit zich meer in 

daden dan in woorden; bij voorkeur aan armen 

en kleinen. 
 

Nog een raad van pater Sintobin:  

“ Doe waarin je vreugde vindt, dan zal je God op het spoor komen.” 

 

 
Ook kunnen we het volgende verhaal misschien meenemen in onze 
Vastenoverwegingen.  

 

′′ Een rijke vader die wil dat zijn zoon weet wat arm zijn is, zond zijn kind een paar dagen 
naar een familie van boeren." 
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Het kind heeft er drie dagen en drie nachten doorgebracht. Terug in de stad, nog in de auto 
vroeg de vader: “Hoe zit het met je ervaring?” “Goed” - antwoordde het kind! 
“Heb je iets geleerd?” Jazeker zei het kind:  
- Dat we een hond hebben en zij hebben er vier. 
- Dat we een zwembad hebben met behandeld water. Zij hebben een rivier met kristallijn 
  water, vissen en andere goede dingen 
- Dat we elektrisch licht in onze tuin hebben maar zij hebben de sterren en de maan. 
- Dat onze tuin op een muur uitkijkt. De hunne reikt tot aan de horizon. 
- Dat wij ons eten kopen; zij kweken het, oogsten en koken. 
- Dat wij naar cd's luisteren... Zij luisteren naar een continue symfonie van papegaaien,  
  krekels en andere dieren... ... dit alles, soms vergezeld van het gezang van een buurman  
  die de aarde bewerkt. 
- Dat wij de magnetron gebruiken. Wat zij koken smaakt naar langzaam vuur ... 
- Dat wij, om onszelf te beschermen, omringd leven door hekken met alarm...  
  Zij leven met open deuren, beschermd door de vriendschap van hun buren. 
- Dat wij verbonden leven door telefoon, computer, televisie. Zij zijn verbonden met het 

leven, de hemel, de zon, het water, de velden, de dieren,  hun families. 
 
De vader is erg onder de indruk van de gevoelens van 
zijn zoon. Uiteindelijk sluit de zoon af: 
 
 “Bedankt dat je me geleerd hebt hoe arm we zijn! 
Elke dag worden we steeds armer omdat we niet 
meer naar de natuur kijken!!!" 
 

 

 
Nieuws over het Woonzorgcentrum te Zaffelare 
 
U hebt wellicht al in vroegere nieuwsbrieven kunnen lezen dat het 
WZC Exalta – Sint Vincentius te Zaffelare bezig is met een 
nieuwbouwproject, waarin ook een aantal van onze zusters een 
thuis zullen vinden. 

Met de verhuis nu wel heel kort in het verschiet: 
de week van 8 februari worden de bezittingen 
van onze zusters ingepakt en de verhuis is 
gepland voor 16 en 17 februari 2021. 
 
We geven hier een korte samenvatting van de 
informatie die door de directie is gegeven. 
Alle cliënten –zo worden de bewoners nu 
genoemd – zullen kamers krijgen in 
leefeenheden voor 20 personen. 
Alle kamers zijn eenpersoonskamers met 

aansluitend badkamer, aangepaste douche, toilet en lavabo. Voor elke groep is een 
leefruimte met open keuken voorzien. 
De leefruimtes op 1ste en 2de verdieping geven toegang tot een terras.  



 3 

Op de benedenverdieping geeft de leefruimte toegang tot een binnentuin. 
In tegenstelling met vroeger is geen verpleegpost voorzien in leefgroepen. De medewerkers 
zullen maximaal aanwezig zijn samen met de cliënten. 
In iedere kamer is basismeubilair voorzien, maar eigen meubels en versiering kunnen, om 
zo de huiselijkheid te bevorderen. 
Op niveau 0 vinden we de leefeenheden Lindendreef en Schooldreef. Nathalie is er 
afdelingshoofd. 
Op niveau 1 vinden we de eenheden Kapelwegel en Kerkwegel met Karin als afdelingshoofd. 
Tenslotte is er niveau 2 met de 
Vijverstraat en de Dorpstraat.  
Hier is Cindy (niet ónze Cindy!) 
afdelingshoofd. 
Voor het toewijzen van de kamers werd 
er vooral gekeken naar de wens van de 
familie en zijn/haar familie. 
 

Zullen een kamer hebben op het 
gelijkvloers: leefeenheid Kapelwegel 

Zr.  Marie Jozef Van Laere 
Zr.  Agnes Mortier 
Zr.  Paula Coppieters 
zr.  Simonne Crul 
zr. Lieve Loncke 
 
op de 1ste verdieping: leefeenheid Schooldreef 
zr. Monica Van Kerrebroeck 
zr. Brigitte Bauwens 
zr. Jeanne Wylin 
zr. Lieve De Jonghe 
zr. Evangelina Van Gucht 
zr. Lucrèse De Stercke 

 
Nog een aantal accenten wat betreft de werking: 
De visie is: Welkom “Thuis in ons huis”.  
Om dit te realiseren gelden volgende basisattitudes: 
De cliënt heeft de regie 
Aandacht voor huiselijkheid 
Het gewone mag gewoon blijven 
Kleinschaligheid: kleine teams, cliënten en medewerkers die elkaar kennen 
Samen met cliënt én familie én medewerker een aangename thuis maken 
Specifieke werking voor personen met dementie op het gelijkvloers. 
 

Onze coördinator Cindy Humblé heeft de handen vol met de verhuis, maar haar kennend, 
zal dit wel vlekkeloos verlopen. 
 

Aan ieder van u vragen we om eens extra te bidden voor onze elf zusters die verhuizen.  
Zij hebben de laatste tijd al heel wat meegemaakt, maar kijken nu met vertrouwen en 
gemengde gevoelens naar de toekomst. 

Nieuwbouw 
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Nieuws uit Caritas - Melle     “Tussen Driekoningen en Pasen”… 
 
Ondanks het afwachten en hoopvol uitkijken naar het moment dat alle zusters en 
medewerkers tegen het coronavirus worden ingeënt, maken we ook tijd om van momenten 
te genieten , ze te koesteren en met dankbaarheid te ontvangen. 
We starten het Nieuwe Jaar 2021 met een dankviering voor het voorbije jaar en met een 
bidden voor een zegenrijk komend jaar. ’s Middags werden de zusters verwend met een 
hapje en een drankje, met een feestmaaltijd, gevolgd door een tombola. 
 
6 januari 2021: Driekoningendag, werd opgeluisterd met een lekkere driekoningentaart, dit 
keer niet voorzien van veilig-weggestopte koffiebonen, maar van drie heuse M&M’s. (???) 
De drie “gelukkigen” -zo worden ze getypeerd- waren zr. Rachel, zr. Marie-Thérèse, en zr. 
Lieve De Cleen. 
Helemaal, zonder medeweten van anderen, zochten de drie wijzen naar een aangename 
verrassing. Gedachten werden gedeeld, plannen gesmeed. Er gingen zelfs repetities aan 
vooraf. 
 
Op donderdag, 28 januari 2021, na het middageten, was het zover…… 
 
Drie prachtig-geklede koningen verschenen in de deuropening van de refter en meldden 
zich zingend met de bekende woorden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hier zijn de drie koningen met ene ster (2) 
Zij komen van bij en nog wel op een rij (2x)” 
 

Volgen dan enkele stapjes vooruit naar de zusters toe, zingend: 
 

“Wel sterre gij moet er zo stille niet staan (2x) 
Gij neemt ons nu mee waar de zusters zijn saam (2x)” 
 

Dan is het natuurlijk het moment om hun gave aan te kondigen 
 

“Daar staan zij nu klaar voor hun gave zo waar (2x) 
Wat zou het nu zijn voor ons hier nu nog saam (2x)” 
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Tijd voor de ontknoping: 
 
“En waarlijk het is nu een magnum in ’t groot (2x) 
Het is wel geweten wat zusters bekoort” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En inderdaad, hun optreden en hun gave werd met luid applaus ontvangen! 
 
Op donderdag 28 januari 2021 is het  gedichtendag: het moment dat sommige zusters in 
de oude doos zochten en een gedicht ronddeelden of voordroegen. Drie gedichten 
kwamen over de lippen. 
Mijn God, gij zijt de grote hengelaar van Jan. H. Eekhout  
O mocht ik, O mocht ik voor ’t Heilig Tabernakel staan van Guido Gezelle  
’t Is goed in ’t eigen hart te kijken, nog even voor het slapengaan van Alice Nahon 
 
Ondertussen startte sr. Sushila ook sessies acupressuur op. Ze is hiervoor in India opgeleid. 
Acupressuur maakt deel uit van de Chinese 
geneeskunde en is erop gericht het “welbevinden 
van lichaam en geest” te bevorderen. Bij de eerste 
sessie waren er niet minder dan 8 zusters aanwezig, 
die allemaal enthousiast de drukpunten op hun 
handpalmen zochten.  
 
 
We bereiden ons nu stilaan op de Vastenperiode 
voor en richten onze aandacht op het thema 2021 
van Broederlijk Delen, “Delen doet Goed.” 
In deze bizarre en onzekere tijden nodigt dit thema 
ons overtuigend uit om het diep in ons te laten 
doordringen en te merken waartoe het ons 
uitnodigt. 
Vanaf dinsdag 16 februari 2021 zullen we ons 
hierover buigen. 
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We zullen in de komende tijd ook aandacht besteden aan de vragen ter voorbereiding van 
de VAR. 
 
Maar vóór Pasen, op 19 maart 2021, zullen we in onze gemeenschap ook nog vier 
jubilaressen  vieren: zr. Dominique, zr. Margretta, zr. Rosanne herdenken hun diamanten 
60 jarige professie. zr. Miet viert haar gouden 50 jarig jubileum. 
 
2021 mag dan  nog niet coronavrij zijn, we hebben toch nog veel momenten om dankbaar 
en  verbonden te vieren. 

Marleen Walckiers, coördinator. 

 
 

Vanuit de gemeenschappen te Lievegem (Lovendegem) 
 
Op 29 december 2020 zou Pastoor Daniël Mollet ons verlaten na 27 jaar trouwe dienst aan 
de mensen in de parochie van Lovendegem.  

   Incognito werden al afspraken gemaakt en 
samenkomsten afgesproken, ja ieder wou zijn 
steentje bijdragen voor een dankbaar feest. 
Samen met Claire en Anne-Marie zouden ook wij als 
gemeenschap een afscheidsfeestje houden! Nadruk 
lag op: Dankbaarheid, eenvoud, gezelligheid. Neen 
niet op droefheid, niet op… Neen, Daniël had reeds 
beloofd :” Drongen ligt niet ver van hier, ik kom nog 
voor de eucharistievieringen in de week”. 
 
Maar zoals corona al zoveel stokken in het wiel stak, 
was ook afscheid  vieren niet mogelijk. 
 

 
 

Op zondag 27 december 2021 (dag van de 
geplande viering) nam Daniël na de 
Eucharistieviering het moment om ons een 
afscheidsgeschenk te geven. Ja, niet minder 
dan een zelf geschilderd portret van onze 
stichter P.J. Triest! Zo kwam aan het licht 
dat onze pastoor buiten zijn muzikaal 
talent, ook schilder- en tekentalent heeft. 
Nog elke dag zien we met verwondering op 
naar dat mooie portret! 
Als je bij ons binnenkomt kijkt hij je aan. Ga 
je hem voorbij naar de living: zijn ogen volgen je. Prachtig! Rustig, mooi hangt de ingelijste 
foto te wachten tot je hem bekijkt, begroet en even blijft stil staan. 
Dank je wel, Daniël voor je inzet, je talent, je afscheidscadeau! 

 zr. Helena Lijnen 
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Een onverwacht maar hartverwarmend bezoek…Kapel O. L. Vrouw-ten-Doorn … 

In de bisdommen Brugge en Gent loopt een vormingsproject voor toekomstige trouwers, 
jonge koppels en jonge gezinnen onder de benaming ‘Valentijn anders’.  
In de week van 18- 22 februari 2021 is er een wandeltraject uitgewerkt met verschillende 
haltes waar ze een filmpje te zien krijgen en een opdracht. Zo werden we aangesproken om 
onze kapel hiervoor open te stellen.  
Op zondag 31 januari werd dit initiatief hier ter plaatse in Eeklo voorbereid en… om 17 u 
kregen we telefoon dat bisschop Lode binnen het kwartier bij ons zou zijn om de kapel te 
bezoeken!  Wij repten ons naar de kapel, staken alle lichten aan om de kapel op zijn mooist 
te laten zien en wachtten…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het werd een heel aangename ontmoeting. De bisschop was 
heel geïnteresseerd in de geschiedenis van de kapel en de 
huidige situatie: open kerkbezoek, of er nog diensten werden 
gedaan en vele andere vragen. 
Ook voor ons als zustergemeenschap had hij aandacht.  
Wij waren heel blij met deze spontane, onverwachte 
ontmoeting. 

 

   De zusters van Huize Bethanië-Eeklo 

 
 

Gezondheidsproblemen 
 
 
We vragen een memento voor volgende zusters 
 
Zr. Miguël Coryn, De Bron Lovenjoel,  
die na een operatie verder in behandeling is.  
 
Zr. Corneliana Heemskerk van Lisven, 
 die opgenomen is in Hospice Valckenaghe – Helmond,  
die eveneens zwaar ziek is.  
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Zij die van ons heengingen 
 
Onze medezuster 
 
+ Zr. Irma Traen, overleden te Aarschot op 6 februari 2021 

 
Familie en vrienden 
 

+ E.H. Jozef Ghijs, broer van zr. Lieve Ghijs, Gent 
 
+ Dhr. Jan Hilven, broer van zr. Mia Hilven, Heverlee 
 
+ Dhr. Romain Princen, schoonbroer van  zrs. Marie-Thérèse en Hélène Fransis,  
   Bethanië Eeklo 
 
+ Dhr. Alfons Moens, kozijn van zr. Ann- Lutgard, Terhaegen,  Gent 
 
+ Mevr. Mathilde Quirynen, nicht van zr. Rina Van den Bempt, Deurne 
 
+ Mevr. Margot Derolez- Jacobs, zus van zr. Ria, Mariagaard, Wetteren 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Herinnering 

is altijd ergens in het leven 

een stille halte maken op de weg… 

En dan terugzien alles wat gegeven 

en wat gekregen is  

en in een glimlach even 

verwoorden wat geen woord ooit zegt! 

Anton van Wilderode  

 

Redactie: zr. Anne-Marie Dhooghe 

Layout: zr. Claire Boelens  


