
1. In Memoriam Lisette Van Kerckhoven 
 

 

Hierna volgt de afscheidsrede uitgesproken tijdens uitvaartliturgie : 
 

Er zijn mensen die de wereld mooier maken, door er enkel maar te zijn.   

Daarenboven zijn er mensen die hem ook nog eens beter maken door hun inzet, hun inzicht , 

hun tact en vaardigheden,.   Lisette hoorde duidelijk bij deze laatste groep. 

 

Als je met turners en bestuursleden van het eerste uur over haar praat, dan krijg je steeds 

hetzelfde verhaal:  “wat hebben we veel plezier gemaakt, maar ook hard gewerkt.  En altijd 

met de nodige kwinkslagen, want het leven is al zo serieus”.  

 

En dit typeert Lisette inderdaad perfect.  Het samenbrengen van mensen, het laten samen 

werken, dreigende conflicten ontmijnen, het was een gave die haar op het lijf geschreven was. 

De bijzonder geslaagde fusie  tussen de Haachtse turnkringen, is de grote verdienste van 

Lisette.  Haar manier van vergaderen, initiatieven nemen, grote of kleine problemen 

aanpakken, zorgden ervoor dat iedereen zich onmiddellijk thuis voelde binnen de fusieclub.  

Zij straalde een vertrouwen en geborgenheid uit die uniek waren. Iedereen voelde dat je bij 

haar terecht kon, dat ze luisterde, dat ze voor oplossingen zorgde.  Een schitterende 

voorzitster voor Gym Haacht. 

 

35 jaar voorzitterschap en onverdroten inzet voor de turnwereld, de helft van haar leven, 

leidde begin juni, tot haar verkiezing als sportlaureate van het jaar.  De toekenning van de 

sportprijs door de ganse Haachtse sportgemeenschap mag beschouwd worden als de 

bekroning van één van de levenswerken van Lisette.  Spijtig genoeg kon ze op dat ogenblik, 

wegens haar ziekte, de sportprijs niet persoonlijk in ontvangst nemen, maar René vertelde me 

hoe gelukkig ze was met deze bekroning en hoe ze het ontvangen kunstwerkje koesterde. 

 

Lisette, ondanks je ziekte bleef je toch zeer nauw betrokken bij de werking van Gym Haacht.  

Je was nog op onze laatste activiteiten en je leidde het Dagelijks Bestuur nog tot einde mei. 

 

Veel te vroeg nemen we vandaag afscheid, want je taak hier op aarde was nog lang niet 

afgerond, noch in het verenigingsleven waar je zo hartstochtelijk deel van uitmaakte, noch in 

je familiekring.  Je kleinkinderen waren de wereld voor jou.  Hen zien opgroeien, je grootste 

wens.  De zorgen om je kinderen en je lieve echtgenoot waren je eerste bekommernis. 

Lisette,  grootmoeder, moeder, echtgenote,       zo‟n mooie,  warme vrouw, met zoveel 

vriendschap om te delen.    

 

Beste familie, wij wensen elk van u veel steun en moed bij elkaar in deze moeilijke tijd van 

groot gemis, droefenis en diepe „leegheid‟. 

 

Lisette, je plaats naast ons blijft wel leeg, maar we zullen je schitterende herinnering voor 

altijd in ons hart koesteren. 

 

 

 


