
 

BR IRENE VANDENBERGHE 
geboren te Beveren op 14 mei 1929 

overleden te Oostakker 
op 25 februari 2017 

Jozef (br. Irené) begon op 8 september 1948, op negentienjarige leeftijd, aan zijn noviciaatsjaren bij de 
Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Dag op dag twee jaar later sprak hij zijn eerste geloften uit. 

Thuis, op de boerderij te Lichtervelde, had Irené van kindsbeen af geleerd de handen uit de mouwen te steken 
en getoond dat vele praktische moeilijkheden eenvoudig en met geduld opgelost konden worden. Deze 
ervaring kwam de jonge broeder goed van pas. Zijn handigheid viel op en het maakte van hem een zeer 
gewaardeerd klusjesman. In 1962 behaalde hij het diploma van elektricien. Binnen de kortste keren en dit tot 
1994 werd hij dé elektricien van het Instituut Glorieux in Oostakker, waar hij zijn hele kloosterleven heeft 
doorgebracht. 

Geen werk was hem te veel of te zwaar. Hij hielp bij het vernieuwen van ramen, het delven van graven, het 
herstellen van uurwerken, fietsen en zelfs auto’s, het toezien op het chloorgehalte in het schoolzwembad 
Rosas tot zelfs het lijmen van loskomende zolen. De herstelling van grote en kleine machines of 
elektrogereedschap was één van zijn passies, in die mate dat zijn kamer veel gelijkenissen vertoonde met een 
atelier. Typerend was zijn omgang met materiaal en gereedschap. Waar anderen bijvoorbeeld zouden kiezen 
iets nieuws te kopen, vond hij het de moeite waard eerst te proberen het defect zelf te herstellen. 

De regel van de H. Benedictus is gebaseerd op twee pijlers, met name ora et labora, het evenwicht tussen 
bidden en werken. Wie met Irené heeft samengewoond, weet dat eveneens voor hem gebed en goede werken 
het gulden richtsnoer waren voor zijn dagelijks leven. Hij was stipt aanwezig in de kapel, tijdens de 
getijdengebeden en bij de dagelijkse eucharistie. Br. Irené had een eenvoudige persoonlijkheid die zich afzijdig 
hield van de vernieuwingen in het kloosterleven. 

Broeder Irené heeft zijn leven ten dienste gesteld van de Heer, van de kloostergemeenschap en van al wie een 
beroep op hem deed. 

Hij ligt begraven op de kloosterbegraafplaats te Oostakker (Sint-Jozefstraat 1A). 

Hij ruste in vrede. 


