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Beige Nieuwsbladen 
 

 
Het is al een hele tijd geleden dat we de Beige Blaadjes nog konden lezen. De dagen glijden 
wellicht rimpelloos voorbij. Nochtans gaat het leven verder en blijft het onze opdracht om 
aandacht te hebben voor alle leven zoals het zich aandient. 
Ook al biedt onze nieuwe website heel wat leesvoer, toch willen wij onze vertrouwde 
Beige Blaadjes niet vergeten. De website is er voor iedereen - liefst zoveel mogelijk lezers- 
de Beige Blaadjes zijn er “voor ons”.  
 
We beginnen met een citaat uit het boek “Verlangen naar stilte …” 
Ten Have/Lannoo, 2010,  pagina 53 van Bieke Vandekerckhove, een jonge vrouw die op 
haar 19de geconfronteerd werd met de diagnose ALS.  
 
Zij schrijft: 

“Er kan veel kapotgemaakt worden in een mens.  

Zowat alles kan geschonden worden:  

je gezondheid, je zelfbeeld, je relaties, je dromen.  

Maar er is iets dat niet kapot te krijgen is.  

Ergens in de diepte is er iets dat niet geschonden kan worden,  

door niets of niemand.  

Ik vind verlangen een mooi woord 

om dat te benoemen,  

en je kunt uiteindelijk niet meer 

zeggen naar wat je verlangt.  

Het is verlangen tout court.  

Het is oningevuld.  

Het is open, op alles en iedereen.  

Niet dat ik daar altijd bij kan.  

Het ligt voorbij alle weten, grijpen 

en streven.  

Soms is het er, meestal niet.  

Dan is het wachten en worstelen geblazen.  

Maar de ontdekking daarvan is werkzaam, tot op heden.”  
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Een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van de Zustergemeenschap 

Caritas Melle. 

6 december, de dag van Sinterklaas. 
 
Zeven zusters uit de gemeenschap Maria-ten-Doorn komen vanaf die dag, de 
Zustergemeenschap Caritas Melle, versterken. 
Na jarenlang verblijf in hun gemeenschap, verlaten zij hun vertrouwde omgeving te Eeklo, 
met het oog op een zorgverblijf in de gemeenschap Caritas Melle.  
De gemeenschap telt nu maar liefst 
tweeëntwintig zusters tussen 67 en  
96 jaar. 
De zeven “nieuwkomers” waren 
bijzonder verheugd over de 
hartelijke ontvangst,  
de vriendelijkheid, de openheid van 
de andere zusters en het aanwezige 
comfort. 
Dat ze allen samen nog wat 
gewenningstijd nodig hebben, is 
vanzelfsprekend. Maar niet alleen 
voor de zusters verandert er veel, het is ook zo voor alle medewerkers.  
We zijn bijzonder blij dat er vanaf nu een zorg van 24u/24u paraat staat. 
De interne organisatie wordt voortaan door Cindy Humblé opgenomen, de externe dienst 
wordt door Marleen Walckiers verzekerd. 
Ongetwijfeld horen wij hier nog verder meer van. 
 
 

Ontmoetingen in het vooruitzicht … 
 

Na een heel lange tijd waarin we elkaar niet of zeer weinig 
hebben kunnen ontmoeten, zijn er toch enkele vooruitzichten. 
Op zondag 20 februari 2022 zullen een aantal zusters de   
officiële start van de internationale gemeenschap Terhaegen 
kunnen meemaken. Op die dag wordt zr. Sushila Toppo 
aangesteld als verantwoordelijke van deze gemeenschap.   
Dat deze gemeenschap zich in de Nederlandstalige provincie 
bevindt is voor ons niet alleen een eer, maar tevens een 
belangrijke verantwoordelijkheid. 
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Verder zijn er de ontmoetingen op regionaal niveau.  
Naar aanleiding van de bevraging van alle zusters uit de provincie door de nieuw gevormde 

stuurgroep, zijn ontmoetingen te Melle op 14 maart, te Gent 
op 16 maart en te Bertem 17 maart gepland.  
De uitnodigingen voor deze namiddagen zullen nog gestuurd 
worden. 

 

Mensen in beweging in coronatijd …Vrijwilliger- zijn  

 
Op 13 maart 2020 werden we plots geconfronteerd met een 
“lockdown” omdat het corona virus een danige impact had 
op de maatschappij : scholen werden gesloten - alles ging 
dicht -  geen Eucharistievieringen meer… 
We gingen een onzekere toekomst tegemoet en wat iedereen 
aangreep was vooral dat heel de wereld getroffen werd door 

datzelfde virus… niet te geloven, niet te begrijpen… De zomer zou alles goedmaken, dachten 
we, maar het was van korte duur… 
Bijna een jaar later kwam er enige oplossing: een vaccin tegen corona.  In februari 2021 werd 
waar kon een Vaccinatie Centrum opgericht.  
Toen ik vernam dat hier dichtbij in Zomergem (Lievegem) het sportcentrum Den Boer voor 
een gedeelte zou omgebouwd worden tot vaccinatie centrum, hebben wij ons direct 
aangemeld om ons als vrijwilliger  in te zetten: Anne-Marie voor de administratie  en ik  als  
verpleegkundige. Op die manier vonden wij 
dat we ons steentje konden bijdragen aan de 
maatschappij - aan de zovele mensen die 
getroffen werden door het virus; aan de zorg 
in  ziekenhuizen, woonzorgcentra en op 
andere plaatsen… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De organisatie verliep heel vlot. Via mail kregen we een planning waarop je kon intekenen 
wanneer je beschikbaar was en nadien kreeg je een bevestiging. Je kon een keuze maken uit 
een halve dag, een shift van vier uur of een ganse dag. De voormiddag was van 8u30 -12u30, 
de namiddag van 13u- 17u. 
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Soms werkte ik als Vaccinator – en op andere dagen werkte ik als bereider, d.w.z. de vaccins 
op voorhand klaarmaken. Dan moest ik beginnen om 7u30 tot 11u30 en in de namiddag van 
12u- 16u. 
Mijn indrukken: 

Er waren veel vrijwilligers die we kenden vanuit Lovendegem  en andere 
gemeenten. Omdat we elkaar in maanden niet hadden ontmoet en niet mochten 
afspreken was elkaar daar zien bijzonder! 
Ieder deed dit met veel enthousiaste en hartelijkheid… allemaal met hetzelfde 
ideaal! 
Bewondering voor de organisatoren hoe ze het allemaal voor elkaar krijgen om dit 
te organiseren – om mensen op te bellen als ze niet komen,  enz… 

 
In al die maanden mocht ik heel wat mensen ontmoeten die kwamen voor hun 
vaccinatieprik. Iedereen was zo vriendelijk en vooral dankbaar dat ze mochten komen. Soms 
gebeurde het dat ik mensen terug zag voor een tweede prik  en ook voor de booster prik… 
Allen gingen opgelucht weg… beschermd om sterker te staan tegen het virus. 

 
De laatste weken heb ik heel veel kinderen vanaf 5 
jaar mogen vaccineren. Dit is wel bijzonder… en toch 
… ik deed dit graag, soms was het wel spannend. 
Sommige kinderen waren zeer goed voorbereid. Er 
waren zelfs kinderen die een tekening meebrachten 
om te bedanken!  
Na een jaar loopt het vaccineren eind februari 2022 af 
en kijk ik er heel dankbaar naar terug om nog eens als 
verpleegkundige dienstbaar te mogen zijn! 

 
zr. Claire Boelens, Huize De Bron ,Lovendegem 

 
 

In memoriam zr. Gerda Pijpers, Terhaghe, Eindhoven 
 

Het zal niet zo zijn dat haar liefde en genegenheid ooit verloren zullen gaan. Een dienende 
Zuster van Liefde was Gerda, nederig, klein en bescheiden; en groot ja, want wie groot is 
moeten kunnen dienen in deze oprechtheid.  Vol bewondering en eerbied gedenken wij haar 
vandaag en zal zij zo bij ons blijven. 
 

Zr. Gerda werd geboren op 12 januari 1923 te Leunen, een dorpje bij Venray. Zij werd 
geprofest op 19 maart 1944  op het st. Anna te Venray en ging voor het afleggen van haar 
eeuwige geloften op 19 maart 1948 voor één dag naar het moederhuis van de congregatie 
in Gent.  
 
Haar hele werkzame leven was zuster Gerda op het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Anna in 
Venray waar zij allerlei functies bekleedde in de huishoudelijke dienst: wasserij, 
broodkamer, keuken en tuin. Ze was geliefd bij haar medezusters en vooral bij de patiënten, 
ze vereenzelfde zich met hen, wat voor haar meer betekende dan alleen compassie, zij 
voelde hun melancholie en onmacht.  
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Hoewel zij nimmer op de voorgrond trad, kende heel Sint Anna haar en daarmee eigenlijk 
heel Venray. Het was mijn mooiste tijd, zei ze, maar  eigenlijk waren alle tijden van mijn 
leven mooi, maar toen kon ik nog zoveel. 
 

Zuster Gerda was een van de eerste bewoners van Klooster 
Terhaghe, waar zij feitelijk haar werk van Sint Anna gewoon 
voortzette, met name ondersteunde zij bij de maaltijden in de 
refter en vooral niet te vergeten de koffierondes, waar zij zelf 
ook een groot liefhebber van was en werd zij de koffiezuster 
of soms zelfs de koffiepot genoemd. 
 

Ze had een scherp oog voor recht en onrecht, voor goed en 
kwaad, waarbij zij vooral het goede in de mens naar voren 
haalde. Zij leefde eenvoudig en sober, was wars van luxe, 
getuige ook de schaarse inrichting van haar kamer: “als ik 
dood ben, dan bende hier zo klaar, dan smiet alles maar weg”, 
zei ze. 
 

Zuster Gerda had een innige band met haar familie, haar broers en zussen; dan wel kwamen 
ze bij haar op bezoek of zij bezocht hen. Vroeger met al haar broers en zussen en nu nog Piet 
en Marijke en hun kinderen, ook vandaag zijn ze hier bij jou Gerda en ze zullen met  
weemoed en een glimlach nog vaak terugdenken aan jullie dierbare ontmoetingen. 
 

Tekst van Nico Lintermans op de uitvaart van zr. Gerda 
 
 

We gedenken …  
en betuigen ons medeleven met wie een geliefde moest loslaten. 

 
 

+ Dhr. Jo Broekx, neef van zr. Emilia Lemmens, Vaerenberg - Bertem 
 
+ Mevr. Maria Boutsen, zus van zr. Werner Boutsen, Vaerenberg - Bertem 
 
+ Dhr. Rachar - neef van zr. Lieve Ghijs – Gent 
 
+ Dhr. Jean Claes, kozijn van zr. Monique Beckers, Vaerenberg - Bertem 
 
+ Mevr. Julia Traen, zus van onze overleden medezuster, zr. Irma 
 
+ Dhr. Roger Hayen, kozijn van zr. Monique Beckers, Vaerenberg -  Bertem 

 
+ Dhr. Rudi Fransis,  neef (zoon van de broer) van zrs. Marie-Thérèse en  

 Hélène Fransis, Huize Bethanië – Eeklo 
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+ Mevr. Madeleine Escalier-Baudaux, nicht van zr. Marie-Lucie De Jaeger,  

Terhaegen - Gent 
 

+ Dhr. Jan Van Damme, neef van de zusters Lieve en Wilhelma Smits,  
 Vaerenberg - Bertem 

 
+ Dhr. Freddy De Middelaer, schoonbroer van zr. Lieve Arens, Terhaegen - Gent 
 
+ Dhr. Robert Fransis, broer van zr. Marie-Thérèse en zr. Hélène Fransis,  

 Huize Bethanië - Eeklo 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


