


Dierbare herinnering aan 

de Hooggeboren Vrouwe 

Elisabeth Gravin de Lichtervelde 
echtgenote van wijlen 

Graaf Raphaël de Liedekerke 

Geboren 23 januari 1908 te Brussel en overleden 
aldaar 10 januari 1994, na gesterkt te zijn door het 
H. Sacrament der Zieken. Uitvaart op 15 januari 
d.a .v. te Breust-Eijsden en begraven op het kerkhof 

van de St. Christinakerk te Eijsden. 

t 
We moeten afscheid nemen van een hoogstaande 
Vrouw. 
Haar leven kende veel hoogtepunten; maar vaker 
moest zij ook door een dal van verdriet , pijn en 
tegenslagen gaan . 
Als kind van anderha lf jaar verloor zij al haar 
moeder. Toen ze 35 jaar was, moest zij haar man 
afstaan en op 82-jarige leeftijd haar zoon. 
Ze had een gelukkig huwelijk met Graaf Raphaël de 
Liedekerke en uit dat hu welijk werden vijf kinderen 
geboren . Het was een mooi en hecht gezin. 
In de oorlogsjaren werd zij , samen met haar man, 
opgepakt en verdwee n als politiek gevangene achter 
slot en grendel. 
Dat betekende een scheiding van haar ma n en 
kinderen. Ze maakte zich grote zorgen om haar gezin , 
dat zij alleen had moeten achterlaten. 

Haar familie, die in België woonde, kon vanwege de 
oo rlog ni et de zorg daarvoor op zich nemen. Geluk
kig waren er mensen in Eijsden die dat liefdevol 
deden. 
De zwartste bladzijde uit haar leven is 9 oktober I 943, 
de dag waarop haar man in Utrecht werd gefusilleerd. 
Dat bezorgde haar een onbeschrijflijk verdriet. 
Een volgende tegenslag was het gedeeltelijk instorten 
van het kasteel. Maar door haar enorme inzet , haar 
sterke persoonlijkheid en haar deskundig advies, kon 
de restauratie ter hand worden genomen . 
Van nature bezat deze Vrouw een heel vrolijk en 
opgeruimd karakter. Zij hield van humor en grappen. 
Haar levensmoed en levenshumor kon men uit haar 
ogen aflezen. Ze straa lden een bijzonder licht uit. 
De laatste zeven jaren van haar leven waren met de 
gemakkelij kste. Door haar ziekte was ze nu aange
wezen op de hulp en verzorging va n anderen en dat 
vond ze verschrikkelijk , want ze wilde niemand tot 
last zijn. Maar ondanks dat , was ze er altijd heel 
dankbaar voor. 
Haar grote geloof in God en de Kerk, heeft haar altijd 
overeind gehouden. Tot aan haar ziekzijn, ging zij 
iedere dag naar de kerk om er de H. Eucharistie te 
vieren en God om kracht te vragen. 
We mogen ervan overtuigd zijn dat God haar nu bij 
Zich heeft opgenomen in Zijn eeuwige heerlijk
heid . 

De familie dankt U voor uw medeleven. 

De plechtige Zeswekendienst zal gehouden worden 
op zondag 20 februari a .s. om 10.30 uur in de St. 
Christinakerk te Eijsden (Vroenhof). 


