
Lien Verstappen 

 

Lien was dochter van landbouwer Joseph Verstappen 

en Anna Maria Verheijden, van de Katsberg. Veld-

wachter Pieter Verstappen was haar oom. Het gezin 

verhuisde op 29 april 1926 naar de Schaapsbrug in 

Roggel-Heibloem.  

 

Lien Verstappen werkte in het St. Laurentius-

ziekenhuis in Roermond, toen ze probeerde een weg 

naar de toekomst uit te zetten. Met jongens op stap 

gaan vond ze niks, maar ze kon genieten van de lange 

rij zusters die elke dag biddend met hun zwarte 

kleding en grote kappen door de tuin van het zieken-

huis liepen. Dat waren Kleine Zusters van St. Joseph 

uit Heerlen en daar wilde Lien naar toe.  

 

Ze ging er in 

1950 heen en 

werd zuster M. 

Bernadettine.  

 

In 1951 volgde 

de kleine pro-

fessie, maar in 

die tijd werkte 

ze al in het St. 

Joseph-ziekenhuis aan de Aalsterweg in Eindhoven, 

voornamelijk op de linnenkamer.  

Op 19 maart 1954 volgde in Heerlen haar eeuwige 

professie.  

Ze werkte nog in Eindhoven toen ze in 1959 voor 

de eerste keer op vakantie mocht.  

In 1960 ging ze naar Huize St. Anna in Heel, 

opnieuw met taken op de linnen- en strijkkamer.  

Daar ontving ze graag haar familieleden, die ze in 

de hoge holklinkende gangen graag wees op de 

grote schilderijen van voorname priesters. Haar 

nichtjes herinneren vooral met welk geduld zij de 

meisjes met verstandelijke beper-

king leerde vouwen en strijken en 

het plezier dat deze hadden als het 

lukte.  

 

In de tijd dat de oude zusterkappen 

werden afgeschaft, had Lien het er 

moeilijk mee, want juist voor die 

kappen had zij gekozen, dat waren 

de uiterlijke beelden van het 

kloosterleven.  

Toen de zusters in 1979 Heel 

verlieten, ging zuster Bernadettine 

naar zusterhuis St. Antonius in Echt. 

Van daaruit ging ze graag winkelen 

en reizen, een stukje leven inhalen.  
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