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Beige Nieuwsbladen 
 

 

Deze maand zijn de oudste en de tweede oudste zusters van onze provincie ons ontvallen. 
Twee heel bijzondere persoonlijkheden. Niet enkel de hoge leeftijd die ze bereikten 
onderscheidt hen, maar ook het feit dat zij in de congregatie en voor ieder van ons een heel 
bijzondere rol hebben gespeeld.  
 

Wij willen daarom dit nummer van de “Beige Blaadjes” uitsluitend aan hun gedachtenis 
wijden, met piëteit en grote dankbaarheid. 
 

Een treffend gedicht van Albert Verwey, “Droomtij” uit zijn bundel “Oorspronkelijk 
dichtwerk 1”  past hierbij: 

 

Hoe is de hemel zo nabij! 

Ben ik in hem of hij in mij? 
 

Laat los! Mijn vaartuig, nu voor stroom, 

Voelt zich getrokken naar de Droom. 
 

Gij spreekt tot mij, gij ziet mij aan- 

Ik zie u in de verte staan. 
 

Ik leef al in een ander land- 

Van d’oever wuift voor ’t laatst uw hand. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zuster Ludo – Joséphine Vercammen  (1920- + 2021 
 

Op 15 oktober 2021  is zr Ludo Vercammen te Bertem rustig en stil van ons heengegaan. 
Met haar 101 jaren was zij de 2de oudste van onze Provincie. Ongetwijfeld was zij ook de 
meest bekende in onze Congregatie, de altijd positieve, de zeer intelligente. 
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Nooit heeft zr Ludo haar persoonlijk verbonden-zijn met de Heer uitdrukkelijk benadrukt. 
Dit was nochtans de kern en de drijfveer van haar bestaan. 
 
Op haar 60-jarig jubileum schreef zij: “Dank voor het 
vertrouwen bij de gedragen verantwoordelijkheid en de 
dienst als algemene overste. Dat was een rijke ervaring van 
dragen en door velen gedragen worden, de  ervaring ook 
dat ‘slagen en falen elk eerlijk pogen begeleiden en ons 
leren geleidelijk door te dringen tot de diepe rijkdom van 
Zijn Liefde, die voor ons, mensen, wezenlijk barmhartigheid 
is’ (BIML)” 
 
10 jaar later schreef zr. Ludo: “Graag wil ik doorgeven wat 
me onlangs op 2 februari, bij het vieren van het feest van 
de ontmoeting van Jezus met zijn volk duidelijk werd: 
De ‘ouderen van dagen’ zijn ‘het volk van God’ NU, met als taak: 

trouw te zijn aan de roeping van het ‘volk van God’, 
getuigen zijn van hoop, 
open zijn voor de wijze waarop God die hoop invult. 

Deze opdracht vind ik, als Zuster van liefde, die deel uitmaakt van het ‘volk van God’ heel 
belangrijk. Laten we dat samen trachten te beleven.” 
 

Zr. Ludo gedroeg zich echter nooit als een “speciale persoonlijkheid”. Maar met de gaven 
van humor en eenvoud was zij bij alle contacten bescheiden, luisterend en behulpzaam. 
Tijdens de vervulling van de verschillende taken die haar waren toevertrouwd, bleef zij 
steeds wie ze was.  Getuigen daarvan waren de vele collega’s, vrienden en medezusters die 
zr. Ludo ontmoet hebben op haar zeer verscheiden congregationele wegen. 
In alle gemeenschapen werd de aanwezigheid van zr. Ludo gewaardeerd. Ze was nooit 
belastend, maar altijd opbeurend en opbouwend. 
 

Het is, denk ik, overbodig te zeggen dat zr. Ludo graag op 
bezoek ging bij onze zusters in Afrika en Azië en daar ook 
zeer welkom was.  Daarvan getuigen de berichten die ik 
reeds mocht ontvangen.  
 
Hoe dikwijls beklemtoonde zr. Ludo niet, in de tijd van haar 
verantwoordelijkheden,  
het belang van  

“Groei naar meer vriendelijkheid en meeleven, 
Naar geduld en verdraagzaamheid, 
Naar onderlinge eerbied en aanvaarding, 
Naar inzicht en wijsheid”. 

 

 
In één van haar brieven, in 1990, dus meer dan 30 jaar gelden, schreef zr. Ludo: 
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“Beste zusters, mijn wens is dat we samen, ongezien onze leeftijd, mogen blijven groeien in 
nederige dienstbaarheid en hartstochtelijke zorg voor de anderen als een brug tussen de 
Liefde van de Vader en onze tijd”. 
 
Graag eindig ik met enkele woorden uit de slotboodschap van zr. Ludo uit dezelfde brief: 
“Dank Heer om alles wat geweest is”. 
Laten we deze woorden herhalen als afscheidsgroet aan zr Ludo. 
Moge de Heer van Liefde haar opnemen in Zijn Oneindige Barmhartigheid.  

 
Algemeen Overste  van de Congregatie van 1975 tot 1993 
 
Zo was zij voor ons: 
God schonk haar vele gaven, niet voor zichzelf, maar om te delen!  
Dat heeft zij gul gedaan: gaven van wijsheid en inzicht en vooral  
blije gegevenheid op ieder ogenblik van haar leven, 
aan jonge mensen vele jaren geleden, 
aan Zusters van Liefde voor wie zij de bezielster was in de Congregatie. 
Zij leefde vanuit God. Hij die alles voor haar was  
en het blijft voor de eeuwigheid. 
 
 

Hierna volgen enkele getuigenissen van mensen die haar gekend hebben 
 
 
 
 
 “Dankbaarheid vervult mij  
om zovele jaren met zr. Ludo op weg te zijn gegaan. 
Een uitzonderlijke persoonlijkheid, intelligent, 
scherpe blik, ruimdenkend, zo’n grote algemene kennis 
wereldburger en toch bescheiden met zelf- relativerende humor. 
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Vanuit haar groot christelijk gedachtengoed, steeds positief 
en bemoedigend in het leven. 
Zij was Petrus ‘de rots voor zovele mensen’ 
Ieder bezoekje aan haar was voor mij zo deugddoend, 
waarvoor mijn dank.” 

Dr. Rumbaut, vriend van de zusters: 
(hij schreef dit op een icoon van Sint Petrus) 

 
Zr. Ludo is voor mij altijd een personaliteit geweest waarnaar ik opkeek met veel 
bewondering. Voor mijn job als leraar was zij mijn voorbeeld: veel gezag, veel geduld, nooit 
stress en altijd even vriendelijk en zo verstandig.  

M. - Claire Carpreau 

 
Dat zij een bijzondere persoonlijkheid was, hebben wij allemaal  ervaren toen we les van 
haar kregen, al haatte ik dan persoonlijk de vele wiskunde die ik moest slikken ! Zij heeft een 
mooi en vruchtbaar leven gehad en ik ben dankbaar dat ik haar heb mogen kennen.  

Myriam Vancraeynest 
 

Dat was nu eens een "zuster" waar je alleen maar waardering en bewondering kon voor 
hebben!  

Frieda Vannieuwenhuyse 
 

 

Afscheid van zuster Maria-Jozefa Lambrecht  (1916 - + 2021) 
 
Zr. Maria-Jozefa was een zus, een tante, een lerares, een medezuster, een 
novicemeesteres, een econome, een lid van vele raden van bestuur, een honderdjarige…  
 
Haar leerlingen noemden haar destijds – clandestien  - 
“Vlooike”. En ergens was dit wel een goede typering: steeds 
alert - steeds vlug - vooral in haar denken -  soepel in haar 
bewegingen. 
Haar moeder heette Maria-Jozefa. Zij had dus het geluk om 
deze naam als kloosternaam te mogen dragen, maar dit 
verwijst ook naar haar diepe en liefdevolle band met haar 
ouders en familie. 
Ze trad in volle oorlogstijd op 26 jarige leeftijd in. Haar 
levenskeuze was dus wel overwogen en gerijpt. Ook had zij 
een zus die net als zij zuster van Liefde werd en met wie ze 
een heel speciale band had:  zr. Maria-Christi, die vrij vroeg 
is heengegaan. 
 
Lerares was ze en wel lerares wiskunde, (net zoals zr. Ludo!). 
De precisie van een wiskundige is haar hele leven een instrument van haar denken gebleven. 
Iedere situatie waarin ze terecht kwam- en deze waren heel verscheiden-, bleef ze haarfijn 
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analyseren, wegen en overwegen. En als een beslissing nodig was, was ze ook heel vaardig 
om deze te nemen. 
Lerares was ze en bleef ze haar hele leven - al lang nadat zij de schoolomgeving verlaten had. 
Haar motivatie was hierbij: delen wat ze had, anderen stimuleren om zelf te denken, om zelf 
oplossingen te zoeken, methodes aanreiken om hierin vaardig te worden. 
 
Als novicemeesteres toonde zij zich ook 
een leermeesteres. Het was de tijd waarin 
het religieuze leven nog heel sterk omlijnd 
was in regels en gewoonten. Zij 
onderrichtte die trouw en werd daarom 
soms als streng ervaren. Maar die 
strengheid was nooit hard: wie in de fout 
ging kon op een zeker begrip rekenen. Toch 
kwam ook in deze taak haar brede 
interesse en zelfs haar gevoel voor humor 
naar voor. Zij kon hartelijk lachen met de 
fratsen van de novicen en verdedigde deze zelfs wanneer een overste vond dat “die novicen 
nu toch wel te ver waren gegaan”. 
 
In haar lange periode als econome, eerst in de Centrale provincie en later als algemeen 
econoom was zij op de eerste plaats een begeleidster. Cijfers waren belangrijk en de cijfers 
moesten kloppen, maar voor haar ontsloten deze cijfers een hele levenssituatie, of dit nu 
een ziekenhuis in België, een school in België, India of Kongo, een voorziening voor kinderen 
met een beperking was… Zij luisterde met heel haar aandacht, analyseerde de situatie, 
bestudeerde alle details en gaf haar oordeel waar nodig, haar ondersteuning waar gevraagd. 
Jonge zusters die deze moeilijke taak van econome moesten opnemen coachte ze en gaf alle 
vrijheid om te groeien in de taak. 
 

Humor bleef ze houden. Lezen we niet in de 
krant hoe zij op haar 105ste verjaardag 
“dolde” met de burgemeester…? 
 
Geleidelijk moest zij afscheid nemen van 
haar drukke en rijk gevulde leven: een val 
verminderde haar beweeglijkheid; haar 
gezichtsvermogen verminderde en maakte 
dat zij de krant niet meer kon lezen en dus 
niet meer helemaal mee kon met de 

actualiteit. Ook haar gehoor ging achteruit, wat haar nog meer afsneed van het leven 
rondom haar. Ze vond dit erg, maar was ermee verzoend… 
 
Wat deed zij dan in die vrijgekomen tijd? Hoe bad zij? Hoe beleefde zij haar verbondenheid 
met de Heer? Dit is wel het meest intieme en slechts zelden gaf zij hierin een inkijk.  
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Je weet het, je voelt het, hier is het: deze mooie diepe band met haar Heer… Je ontwaart er 
af en toe een glimp van, maar de essentie blijft verborgen. 
Ook voor haar was dit wellicht het diepste 
mysterie, de verborgen schat. 
We geloven dat nu in de dood deze diep 
gekoesterde relatie is open gegaan. 

 
 

 

Hier volgen enkele passages uit de rouwbetuigingen bij het Uitvaartcentrum 
 
Als jonge Directeur van het DVC. Bernadette te Lovendegem heb ik haar mogen ervaren als 
een bewogen en inspirerende vrouw, zuster en bestuurder. 

Jef Van Valckenborgh 

 
Onze christelijke deelneming bij het overlijden van zr. Marie-Jozefa. 
In dankbare herinnering aan haar medewerking bij de uitbouw van het Sint Vincentius 
ziekenhuis.  

Dr. R. De Clercq, voormalig hoofdgeneesheer 
 
Dankbaar voor haar opvoedende taak aan vele generaties tijdens haar rijk gevuld leven. 
 

Régine Volckaert 

 
“Alleen God stilt alle honger 
kan alles bergen 
hemel en aarde 
en de mensen…” 

zr. Lamberti en zr. Christiane 
 

Ik herinner mij haar als een fiere en sterke bestuurder, die nauwgezet en geëngageerde 
haar dossiers voorbereidde. 

Achiel Lejon, St. Vincentius, Antwerpen. 

 

Zij zijn ons voorgegaan en hebben de goede strijd gestreden. 

Hoopvol op een nieuw en echter leven zijn zij door de poort gegaan 
 

Zachtjes en met eerbied sluiten wij dit gedenken af… 
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We gedenken … 

 

Wij betuigen ons medeleven met wie een geliefde moest loslaten 
 

+  Mevr. Rosette Goethals, is overleden op 07.11.2021 op 84 jarige leeftijd,  
schoonmoeder van medewerker Sabine De Wilde van het verpleegkundig team 
zustergemeenschap Caritas- Melle  
 

+  Dhr. Clément Lemmens overleed op 100 jarige leeftijd, oom van Zuster Emilia  
Lemmens, Vaerenberg - Bertem  
 

+  Dhr. Jo Broeckx, neef van zr. Emilia Lemmens, Vaerenberg - Bertem  
 
+  Mevr. Marie Thérèse Schaetsaert is overleden op 27.11.2021, schoonzus van  

zr. Amanda De Foer, Maria-ten-Doorn - Eeklo 
 
+  Mevr. Maria Arnauts, nicht van zr. Reinhilda Raymaekers, Vaerenberg – Bertem 
 
+  Dhr. Jos Dupré, schoonbroer van zr. Machteld De Zitter, Mariagaard – Wetteren 

 
 

Moge zij allen het eeuwig licht binnengaan! 
 

 
 

 


