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‘God werkt door mensen’
Zuster Krista Hanssens: „Mijn leven staat in het teken van noodlijdenden”
Liselotte Anckaert
„Ik, een engel? Neen hoor!”, zegt
zuster Krista Hanssens (87) uit
Kortrijk, als we haar confronteren met de titel van het onlangs
verschenen boek Als engelen gezonden om te dienen, een bundeling
van getuigenissen van Kortrijkse
religieuzen naar aanleiding van
het afgelopen Jaar van het Godgewijde Leven.
„Om een engel te zijn, sta ik te
veel met de voeten op de grond”,
zegt de zuster van de heilige familie. Meer dan dertig jaar werkte ze als verpleegkundige in het
psychiatrische ziekenhuis, verbonden met de congregatie.
„Ik zag er veel lijden, maar het
maakte me gelukkig iets te kunnen betekenen voor mensen. Ik
ontving veel waardering en ja,
soms zei er al eens iemand ‘dat ik
een engel was’.”

– Waaruit bestaat de basisinspiratie van de zusters van de heilige familie?
Ons charisma weerspiegelt zich
in twee citaten, die al meer dan
150 jaar onze missie samenvat-

Daden Gevraagd
maand mei

Een vrouw van 42 groeide op bij
haar moeder die weduwe was.
Zelf ging ze op jeugdige leeftijd
bij haar vriend wonen en werd
moeder van twee kinderen. Een
ongeval kostte het leven van
haar vriend. De vrouw verloor
daarbij haar rechteronderbeen.
Een tijdlang verwaarloosde ze
haar gezin en ze kreeg alcoholen geldproblemen. Vandaag
gaat het beter, maar rondkomen
met leefgeld en kinderbijslag is
niet makkelijk. Daarom vraagt
het gezin geregeld een voedselpakket en melden ze zich
aan Televestiaire, een werking
van het ACW. De moeder huurt
een sociale woning en de maatschappij komt geregeld op controle. Het huis en de tuin zien er
verwaarloosd uit. Er moet een
en ander opgeknapt worden,
anders zal de maatschappij de
vrouw een rekening presente-

„Veel leken geven
vandaag het beste van
zichzelf. Daar zijn we
dankbaar voor”

Zuster Krista Hanssens: „Maria speelt een bijzondere rol in ons gebedsleven.” © Liselotte Anckaert
ten: „Wat gij aan de minsten van
de mijnen hebt gedaan, hebt gij
aan Mij gedaan”, en „Hebt elkander lief, zoals Ik u heb liefgehad”. Die zinnen uit het Nieuwe
Testament geven onze bestaansreden weer. Dat is mensen in
nood bijstaan, met eerbied voor
hun levensbeschouwing, verleden en huidige toestand, vanuit een diep geloof in Christus.
De dienstbaarheid van de zusters van de heilige familie richt
zich in het bijzonder tot bejaarden en psychiatrische patiënten.
Zorgen voor mensen betekent
ook aandacht hebben voor nieuwe noden. Zo stond ik in 1988
mee aan de wieg van het initiatief Beschut Wonen De Bolster, dat
vandaag elf huizen telt. Mgr. Jozef De Kesel bezocht de huizen,
toen hij nog bisschop van Brugge was. Een van de bewoners gaf
toen uitleg. In de kinderafdeling

van het ziekenhuis getuigde een
jongen van zeventien, die in de
criminaliteit verzeild was, hoe
de opname zijn leven veranderd
had.
– Veel taken van religieuzen worden vandaag door leken uitgevoerd.
Wat vindt u daarvan?
Vandaag is het bestuur van onze
instellingen inderdaad volledig
in handen van leken. Als congregatie hebben we een goede
verstandhouding met de diverse directies. Dat voelen we in de
manier waarop we nog altijd betrokken worden, bijvoorbeeld
bij de aanwerving van nieuwe
directie- en bestuursleden. Van
medewerkers wordt verwacht
dat ze hun taak uitvoeren met
respect voor de christelijke spiritualiteit en voor de historische
wortels van de instelling. Jaarlijks komen we samen met alle

bestuursleden om het charisma
opnieuw te bevestigen. We ervaren telkens dat onze bestuursleden bereid zijn onze spiritualiteit voort uit te dragen en,
op basis van de huidige noden,
zoeken naar een eigentijdse vertaling ervan. We zijn dankbaar
als we zien hoeveel leken zich
vandaag inzetten voor kwetsbare medemensen. Ons grootste verlangen als congregatie is
dat mensen, in al onze instellingen, blijvend omringd worden
met warme en liefdevolle zorg.
We zijn blij dat ons levenswerk
wordt voortgezet en in goede
handen is. Daarom zijn we ook
positief over de toekomst. De
vele jaren in de psychiatrie versterkten mijn positieve instelling. Ik maak me niet vlug grote
zorgen. Ook als congregatie waken we erover waarderend over
elkaar en anderen te praten.

beelden, elk met een eigen verhaal. Maria speelt een bijzondere rol in ons gebedsleven. Daarom gaan we jaarlijks in mei op
bedevaart naar Oostakker, samen met de algemeen coördinator van onze groep zorg heilige
familie. Dagelijks bidden we in
onze communauteit een paternoster. Ook ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds nemen we de
tijd om samen te bidden, in verbondenheid met onze medezusters die in het woonzorgcentrum
verblijven en in het klooster in
Ledegem wonen. Als religieuzen
dragen we in ons gebed vele intenties van mensen mee. Velen
vragen niet meer expliciet om
voor hen te bidden, wel om aan
hen te denken. Dat is voor mij
hetzelfde. We doen wat in onze
mogelijkheden ligt om mensen
te steunen.
Hadewijch Baert & Guido Dekeyrel,
Als engelen gezonden om te
dienen. Kortrijkse religieuzen
aan het woord in het Jaar van
het Godgewijde Leven, Kortrijk,
2016, 132 blz., kost 15 euro en is
verkrijgbaar via 056 20 16 02 of
dekenij.kortrijk@skynet.be.

Advertentie
ren. Een kennis wil haar helpen
met het omploegen en inzaaien
van het tuintje. Zelf wil ze, samen met haar moeder en twee
tienerdochters, hun kleine woning binnenin opfrissen. Caritas
Daden Gevraagd beloofde een
bedrag van 535 euro voor het nodige materiaal.

is ook samenzang voorzien. Vrije
bijdrage.

Wie wil helpen, kan een gift overschrijven
op bankrekening BE60 4675 0016 9170
van Caritas Daden Gevraagd. Voor giften
vanaf 40 euro per jaar ontvangt u in de
loop van februari 2017 een fiscaal attest.

Om het feest van het heilig Hart
te vieren vindt op 3 juni een bedevaart plaats naar de basiliek op
Mont-Martre in Parijs. Conferentie om 11 uur, gevolgd door gebed
en middagmaal. De viering om
15 uur wordt voorgegaan door de
kardinaal, samen met alle priesters van de stad. Vertrek aan het
station in Bissegem om 6 uur.
Terugkomst omstreeks 22 uur.
Deelname kost 35 euro. Voor het
middagmaal betaalt u 15 euro
ter plaatse. Op 9 en 10 juli kunt
u deelnemen aan een tweedaagse
in Parijs met verblijf op MontMartre.

Gregoriaans
maandag 23 mei

Het Gregoriaanse Davidsfondskoor uit Pittem, onder leiding
van Herman Toebat, treedt op
23 mei om 19.30 uur op in de
Sint-Antoniuskerk in Meulebeke
(Sint-Antoniusstraat). Het koor
brengt vooral gregoriaanse gezangen en zingt Oud-Vlaamse en
hedendaagse Marialiederen. Er

Meer info via lucasmartens@telenet.be of
christophe.vereecke@telenet.be.

Bedevaart
vrijdag 3 juni

Info en inschrijving via 056 35 75 64 of op
www.bedevaartparijs.be.
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Blijf wonen in je vertrouwde omgeving
dankzij trapliften van Strobbe Mobility
Solutions. Wij garanderen een stijlvolle
oplossing voor iedere trapsituatie, met
keuze tussen diverse stoelen en kleuren.
24/7 persoonlijke service.
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– Waarom koos u voor een religieus
leven?
Ik groeide op in een christelijk
gezin als negende van twaalf kinderen. Twee van mijn broers werden priester en twee zussen traden, net als ik, in het klooster in.
Zelf droomde ik lange tijd van
een huwelijk en een gezin. Ik bad
daar zelfs voor. Pas op mijn 26ste
besloot ik in te treden. Ik wilde
me volledig kunnen geven en beschikbaar zijn voor de zorg voor
medemensen. Als kind al was
ik gevoelig voor wie het moeilijk had. Mijn hele leven al wil
ik mensen opbeuren, moed geven en nabij zijn. Als religieuze
namen patiënten me makkelijk
in vertrouwen. Sommigen putten kracht uit het samen bidden
of stelden me vragen over het geloof.

– Jaren geleden begon u met het verzamelen van Onze-Lieve-Vrouwbeelden. Waarom?
Dat kwam veeleer toevallig. Het
begon met enkele beelden die,
tijdens verbouwingen van een
van onze instellingen in Oostkamp, dreigden verloren te gaan.
Van het een kwam het ander, al
ga ik er niet bewust naar op zoek,
zoals ik dat wel met postzegels
doe. Inmiddels bestaat de collectie uit meer dan driehonderd
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