
De Religieuzen van het Kind Jezus…in de voetsporen van hun Stichteres

“De goede God heeft me een medevoelend hart gegeven en een 
geweldige aantrekkingskracht tot de ongelukkigen”

 Natalie Doignies,  Stichteres van de
 Congregatie van de Dochters van het Kind Jezus.

Zo’n  citaat  verklaart het volgende:

“Het Instituut omvat werkelijk alle menselijke ellende”

Vanaf 1826 verbreiden de inplantingen zich in Frankrijk:
De gemeentebesturen doen beroep op de Religieuzen om te werken in scholen, wezenhuizen, 
rusthuizen, krankzinnigentehuizen, gevangenissen, hospitalen.

De Belgische grens is nabij. Vanaf 1842 tot 1982  is er de aanwezigheid geweest van 
zustergemeenschappen voor onderwijs, ziekenzorg, ouderlingen en wezen.

te Binche     (1842) (haalt het record met een bejaardentehuis, wezenhuis, klein college, 3 toevluchtsoorden.)
te Bruyelle  (1982) gaande over Charleroi, Dottignies, Abeele, Watou, Naast, Kortrijk,

Moorsele, Sleidinge, Warneton, Bellegem, Haine-St-Paul, Le Tuquet
Moeskroen, Villers-St-Ghislain, Ellezelles Grand Monchaut, 
Herseaux en Moeskroen.

249 zusters rusten op de lokale begraafplaatsen.

Congo Brazzaville zal tevens genieten van de toewijding van de Religieuzen.

Korte geschiedenis van Sleidinge

Het Medisch Instituut voor Dames is beheerd door de Dochters van het Kind Jezus, sedert 1896.
Dokter Ruyssen, stichter van de Instelling, deed beroep op het centraal huis te Rijsel en bekwam
enkele religieuzen, dankzij de aanbeveling van de beroemde priester-dichter Guido Gezelle.
Hij was aalmoezenier van één van hun bijhuizen in Kortrijk.
Op 15 december 1895 schrijft Dr. Ruyssen aan de Algemeen Overste, Zuster Marie-Natalie, met de 
vraag om zusters voor het hydrotherapeutisch Instituut KNEIPP: “Ik richt me tot U, omdat ik 
vernomen heb dat uw religieuzen bijzonder zouden passen in deze dienst.”
Dit huis, “Maison  St. Sebastien”,  ingehuldigd op 20 januari 1893, werd toen beheerd door 
Mevrouw Buysen.

Op 12 februari 1896, komen in Sleidinge aan:

Zuster Marie-Aurélie (Marie-Félicie Carpentier)
geboren op 1 april 1866 te Coquerel-Longuet.(Somme)
overleden op 11 januari 1935 te Dottignies.

Zuster Silvanie (Appoline Vandaele)
Geboren op 2 januari 1869 te Menen,
overleden op 11 maart te Sleidinge.

Zuster Gertrude (Zélie Dannoot)
Geboren op 7 februari 1875 te Hondschoote (Nord)
overleden op 13 januari 1951 te Sleidinge. 



Zo is, vanaf de eerste communauteit, de toon gezet en zó zal het altijd verder gaan.
Belgische en Franse zusters zullen samenleven, in eenheid van hart.
Zij zullen de raad van Zuster Marie-Natalie, gegeven in 1897, in praktijk brengen:

“Het is niet voldoende zakelijk, zelfs met een zekere vaardigheid, onze 
functies van hospitaalzusters of onderwijzeressen te verrichten. 
We moeten de zielen tot God brengen; we moeten door ons gebed, ons 
voorbeeld en ons onderricht, werktuigen zijn van zijn goedheid bij de
kinderen, de ouderlingen en de zieken.”

De Directrices en Verantwoordelijken van de Communauteiten

Het register specificeert niet wie de verantwoordelijke was van de eerste communauteit.

Zr Euphémie Zr Clothilde de St. Joseph Zr Sophie du S.C.
Zr Thérèse de la Nativité Zr Germaine Colson Zr Marie-Eugénie de la Croix
Zr  Marie-Hélène Dellis Zr Elisabeth  Colson Zr Marguerite du St. St.
Zr  Augustine du St.St. Zr Anne-Marie du Christ Zr Marie-Madeleine du Christ
Zr  Lutgarde Zr Thérèse

Het Instituut krijgt de naam « Mater-Dei » in december 1949.

In 1986 moesten de klinieken met ongeveer 100 bedden zich hergroeperen of hun deuren sluiten.
Daarom zijn, sinds 1987, de instituten St.Jozef en Mater-Dei beheerd door dezelfde uitbatende 
VZW en één algemeen Directeur, Dhr De Cuyper Raoul, is benoemd voor de beide Instellingen.

De Zusters (met 136 op de lijst) stonden ten dienste van de zieken
 van 1896 tot 1998, datum van op pensioenstelling van Zr.Thérèse.

De Congregatie van de Dochters van het Kind Jezus viert in 2008 een drievoudige verjaardag:

Natalie Doignies, Stichteres, werd geboren  op 2 augustus 1778, te Moncheaux.  (Nord)

De eerste religieuze professie vond plaats op 22 augustus 1828, te Rijsel.

Ze is overleden op 23 februari  1858, te Templeuve. (Nord)

Moge Natalie Doignies allen helpen die zich wijden aan de dienst van 
zieken, om hun zending met sterkte en edelmoedigheid te volbrengen !



De  verschillende bouwperiodes 

Damesafdeling

Het Instituut ‘St.Sebastien’
in 1896

De Instelling ‘St.Sebastien’
met de‘Kneipp’kuur

en de woning van Dr. Ruyssen

Op de plaats van de smeedijzeren 
afsluiting ( de ingang v.h.park)

 bouwt men in 1929
de middenvleugel



Nieuwbouw Middenvleugel 
in 1929

kant Langendam

Kleine parking kant Weegse
met links de middenvleugel 1929

en rechts gedeelte uit 
de jaren 1896

Nieuwbouw  laboratorium
t/s 1932 - 1935



Tussen 1946 en 1950

verbouwingen gedeelte
kant Weegse

Herconditionering v.d
Hydrotherapie 

In 1946 werd het Instituut toegewijd aan O.L.Vrouw

In dec 1949 bij de verbouwing van de centrale ingang en vleugel kreeg het Instituut 
de naam van ‘Mater-Dei



Kant Langendam
verdere verbouwingen
t/s 1955 en 1960

Nieuwbouw in 1964
Observatieafdeling

Nieuwbouw sportcomplex
in de hof

inhuldiging op
08.10.1979


