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In klooster Terhaghe in Eindhoven is maandag 26 juni zuster Laetitiae de
Boeck overleden. Vanaf 2009 was ze een gewaardeerd lid van de vrijwilligers
van Museum Psychiatrie Venray.
Zuster Laetitia komt in 1941 als verpleegster naar St. Anna in Venray, waar vrouwelijke
psychiatrische patiënten werden verpleegd. Na de oorlog treedt ze toe tot de orde van de Zusters
van Liefde. Het kloosterleven en de zorg voor haar patiënten zijn geen belemmering voor het
ontwikkelen van haar muzikale talenten. Samen met de zusters Anne-José Billekens en Jovita
Janssen vormen zij de Zingende Zusters van Liefde uit Venray. Daarmee krijgen ze landelijke
bekendheid en scoren ze een aantal hits, waaronder 'Morgen zal het beter zijn'. Als de tijden
binnen St. Anna veranderen wordt ook het klooster in Venray opgeheven.
Zuster Laetitiae blijft tot aan haar VUT in 1983 in dienst van het PCV, maar gaat al in 1973, samen
met zuster Anne-José, in een drive-in-woning aan de Wagnerstraat in Venray wonen. Rond 1986
verhuizen ze naar een woning in de Pavanestraat en in 2002 volgt de laatste verhuizing naar een
appartement in Jerusalemstate aan de Raadhuisstraat. In haar woning “Shalom” ontvangt ze
graag vrienden en bekenden. In 2009 slaat echter het noodlot toe; op 76-jarige leeftijd sterft haar
medezuster en vriendin Zuster Anne-José, waarmee ze meer dan 50 jaar lief en leed heeft
gedeeld.
In 1984 wordt op St. Anna, op initiatief van de beide zusters, een museum over St. Anna en de
psychiatrie ingericht. In 1997 besluiten ze om de museale stukken in te brengen bij het Museum
van de Psychiatrie bij Vincent van Gogh aan de Stationsweg. Zuster Laetitiae wordt lid van de
museumkommissie en is dat tot aan haar dood gebleven. Voor zover de gezondheid het toe laat,
bezoekt ze trouw de vergaderingen en let er vooral op dat de museumcollectie van St. Anna een
volwaardige plek krijgt in het Museum Psychiatrie Venray.
Autorijden is een grote hobby van haar. Zij rijdt regelmatig naar Eindhoven om haar medezusters
te bezoeken. Helaas moet ze in 2012 haar auto even laten staan vanwege een oogaandoening.
Maar na een paar maanden herstel stapt ze toch weer achter het stuur. Dit gaat echter niet altijd
even goed. De vele deuken in haar autootje laten zien dat obstakels die ze tegen komt soms toch
wel in de weg staan. Maar autorijden is haar passie en het duurt nog tot 2014 voordat men haar
ervan kan overtuigen dat het toch beter is om de auto te laten staan. Ze moet, zij het met zeer
grote tegenzin, steeds meer gebruik maken van hulp.
Noodgedwongen neemt ze in 2014 afscheid van haar geliefde Venray. Zij verhuist naar Terhaghe
in Eindhoven, waar ze haar laatste jaren door brengt. Na een kort ziekbed overlijdt ze op 26 juni,
omringd door haar medezusters en geliefden. Op vrijdag 1 juli hebben we afscheid van haar
genomen tijdens een mooie dienst in de kapel van St. Josef in Smakt. Geheel volgens haar eigen
wens werd de dienst geleid door pater Ruud Willems, bijgestaan door drie vrijwilligers van het
Museum Psychiatrie die als misdienaar op traden.

Voor haar werk, inzet en zang kreeg zuster Laetitiae in 1989 een pauselijke onderscheiding.
Laetitiae werd 93 jaar.

