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Beste Poverellovrienden,
Voor de eerste maal in twintig jaar is het niet Jan Vermeire die ons begroet met ‘beste 

Poverellovrienden’ en die het eerste artikel in dit krantje schrijft, want, zoals de meesten 
van u reeds via de media vernomen hebben, is hij op 30 juli ll. plots overleden.

Hij was slechts enkele dagen ziek.  Het was begonnen met een verkoudheid, een soort 
zomergriep.   Toen het  na  enkele  dagen  niet  beterde,  stuurde  de  dokter  hem naar  het 
ziekenhuis  voor enkele  onderzoeken.   Daar  stelde  men een longontsteking  vast  en uit 
voorzorg werd  hij  op  de  intensieve  zorgen  opgenomen.   Om  19u.  heeft  hij  daar  een 
hartstilstand  gehad  die hij  niet  meer  te  boven gekomen is,  en om 9.15u.  de volgende 
morgen is hij overleden.

Iedereen was zich er van bewust dat Jan ons op een dag zou verlaten, maar niemand 
vermoedde dat dat nu al zou zijn en dat het zo plots zou gebeuren, zonder nog afscheid te 
kunnen nemen.

Het nieuws van het overlijden ging zeer vlug gans België rond, via kranten, radio en 
televisie.  Iedereen schrok ervan en vanuit alle hoeken van het land kregen we blijken van 
troost en steun.   Jan was in vele kringen gekend en geliefd.  De vele mensen die hem 
hebben ontmoet, vroeger als dokter, maar ook de laatste twintig jaar als stichter en bezieler 
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van Poverello, spreken met bewondering en dankbaarheid over hem.  Zijn inzet en zijn 
engagement ‘tot op zijn laatste dag’ zijn voor velen een voorbeeld en een steun.

Op dinsdag  4 augustus  werd Jan in de Ardennen, in de intieme kring van familie, 
vrienden en naaste medewerkers, ten grave gedragen.  Het was een stemmige, hoopvolle 
viering, in een overvolle kerk, opgeluisterd door het koor van het dorp.  Iedereen was ervan 
overtuigd dat  dit  niet het einde is,  maar  een overgang naar  het eeuwige leven.  Hierin 
geloofde Jan  zelf zeer sterk.   Ik weet dat  hij  in  Banneux soms mensen na  een bezoek 
uitwuifde en dan zei: “Tot ziens, hier of in de hemel.”

In de eerste lezing, uit één van de brieven van Paulus, hoorden we: “voor wie Jezus 
heeft gevonden, is al de rest verlies, bijkomstig.”  Hoe sterk heeft Jan dit niet beleefd!  In 
de evangelielezing viel vooral het zinnetje op dat hij dikwijls herhaalde en heel concreet 
probeerde te beleven: “Al wat ge aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, die mijn 
broeders zijn, dat hebt ge aan mij gedaan.”  

Raymond,  de  priester  die,  meer  dan  twintig  jaar  geleden,  het  kruisbeeld  toonde, 
waardoor het leven van Jan een andere wending kreeg, liet zich in zijn homilie inspireren 
door zijn brieven.

Op zaterdag 8 augustus nam de grote Poverello-familie te Banneux afscheid van Jan, 
we waren  met  meer  dan  vijftienhonderd.   Uit  deze eucharistie,  voorgegaan  door Mgr. 
Houssiau, bisschop van Luik, bleek duidelijk dat iedereen zeer goed begrijpt wat Jan zou 
willen  en  hoe  we  hem  kunnen  bedanken  voor  al  wat  hij  gedaan  heeft.   Zr.  Cecile 
verwoordde het als volgt in haar welkomstwoord: “We weten dat het zijn wens is dat we 
doorgaan.  Laat ons de kracht vragen om zijn levenswerk verder te zetten en een steun te 
zijn voor elkaar.”

In zijn inleiding sprak Mgr. Houssiau over twee gebeurtenissen in het leven van Jan. 
Een eerste was  zijn ontmoeting met het kruis  in een Ardeens kerkje, waardoor hij zijn 
geloof terugvond en Christus leerde ontdekken in het gelaat van de nederigsten van onze 
samenleving.  Een tweede ontmoeting gebeurde te Banneux, waar Jan getroffen werd door 
de boodschap van de Maagd der Armen.  Wanneer Mgr. Houssiau tijdens een Poverello-
bedevaart in zijn homilie zei: “De armen zijn zij, die ons het eerst evangeliseren.”, hoort 
Jan ook hierin een appel van de Heer.  Na een ontmoeting met de verantwoordelijken van 
het heiligdom ontstaat  hieruit  Poverello Banneux, waar  op een heel concrete manier de 
boodschap van de Maagd der Armen wordt doorgegeven.

Deze eenvoudige, maar  intens  beleefde eucharistie,  heeft velen diep getroffen.  Het 
afscheidslied, met aangepaste tekst, werd van harte meegezongen.  Het was inderdaad geen 
vaarwel, maar een tot weerziens!

Na de dienst zijn velen nog even langs gekomen in Poverello Banneux waar wafels en 
koffie klaarstonden.  Hoewel we met velen waren verliep alles zeer vlot.  Wij hebben er 
veel woorden van aanmoediging, steun en sympathie gehoord.

Ondanks het heengaan van Jan,  gaat Poverello door.  Bij alle medewerkers leeft het 
verlangen om verder te doen.  Poverello heeft immers een taak in de samenleving.  We 
hebben een boodschap gekregen die we samen moeten uitdragen, niet door te manifesteren, 
maar door er elke dag opnieuw voor te zorgen dat mensen zonder thuis, zich weer welkom 
voelen.
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In dit tijdschriftje zal u verder nieuws vernemen over het reilen en zeilen van Poverello, 
maar we zullen ook regelmatig teksten van Jan publiceren, die nu, meer nog dan vroeger, 
een diepere betekenis krijgen.

Tenslotte willen wij iedereen danken die met ons meeleeft, meedeelt en meebidt.  In 
deze moeilijke periode hebben we in de verschillende huizen kunnen voelen dat we met 
velen zijn en door heel veel mensen gedragen worden.  Dank u wel, we hebben u nodig!

Namens de Poverello-gemeenschap,
Johan

HOMELIE  VOORGELEZEN  DOOR  CLAIRE  EN  JOHAN  TIJDENS  DE 
HERDENKINGSEUCHARISTIE OP 8 AUGUSTUS.

Dierbare familie, beste vrienden en kennissen van Jan,
Lieve papa Jean,
Jij sprak ons dikwijls, vol tederheid, aan met: mijn lieve zusjes en mijn lieve broertjes. 

Voor jou zijn we één grote familie, allemaal  kinderen van dezelfde barmhartige Vader, 
allemaal even groot en even klein.

Je voelde je niet de meerdere, ondanks de verantwoordelijkheid die je droeg.  Je was de 
dienaar van Poverello.

Je bent in 1978 begonnen, daar in de Zuinigheidsstraat, met het aanbieden van koffie, 
soep en boterhammen aan mensen die nergens anders  meer welkom waren.  Je schilde 
aardappelen, bakte omeletten, deed de afwas, kuiste de toiletten,... want je broer of je zus 
kwam bij jou op bezoek, kon bij jou weer thuis komen.

Door je volgehouden dienstbaarheid, en die van vele anderen is Poverello gegroeid.  Je 
kon veel dulden, maar als men Poverello probeerde af te breken dan kwam je in verzet. 
Want het was niet jouw Poverello, maar die van Jezus. Hij was je baas.   Als hij je iets 
vroeg kon je niet nee zeggen.  

En je bent blijven doorgaan, geen tijd om te rusten.  Je reisde door het ganse land om te 
vertellen hoe je meester je had aangeworven.  Maar ook dat het de moeite loont om voor 
zo’n meester te mogen werken.  Zo zaaide je in tienduizenden harten weer hoop, geloof en 
liefde. Duizenden keren heb je verteld hoe die meester van jou, zijn leven had gegeven om 
jou te redden.  Onvoorstelbaar, zo’n goede meester.

Maar Hij heeft ook veel van jou gevraagd.  Tot het einde toe, alsof het nooit genoeg 
was, heb je voortgedaan.  En dan plots heeft Hij je geroepen.  Geen tijd meer om nog echt 
afscheid te nemen.   Al  je krachten waren op en je bent  naar  je Vader  gegaan  bij  alle 
bekenden  die  je  voorgingen.  De  groten,  maar  ook  die  vele  kleinen zoals  je  vader  en 
moeder, je zusje en je broer... En dan je vrienden van Poverello: Bertrand, Louis Cascette, 
Stafke van het Pattattekot, Bernard, Marcella, Mammie, Julien, Marie-Louise, Agneske... 
en nog honderden anderen die zoveel voor jou betekenden.

Lieve broers en lieve zussen,
Nu Jan naar het volle leven is overgegaan en wij hier wat verweesd achterblijven is het 

voor elk van ons toch wel heel duidelijk  wat  Jan  van ons verlangt.   Hij heeft het ons 
voorgeleefd tot op het einde.  Hij wil niet liever dan dat we zijn werk verder zetten.  Dat 
wij Jezus proberen volgen, zoals hij zo consequent heeft gedaan.  
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Zijn  engagement  was  gesteund  op  drie  pijlers:  de  liefde  voor  de  zwaksten,  de 
gemeenschap met de medewerkers en zijn diep geloof in Jezus.  

Jan zag in elke noodlijdende die hij ontmoette een broer of zus van Jezus en probeerde 
die broer of zus te helpen op alle terreinen: voeding, overnachting, kleding, medische en 
administratieve hulp, zonder het belangrijkste te vergeten: zijn respect en liefde.  Door van 
hen te houden sprak Jan hen zonder woorden over een God die liefde is.

Hij was ervan overtuigd dit het onmogelijk het werk van één man kon zijn, maar dat de 
Heer vele mensen aanspreekt om hetzelfde te doen.  Daarom voelde hij zich ook geroepen 
om zijn ervaring te delen met iedereen die het wenste of op zoek was naar een zin voor zijn 
leven.  Zo hebben duizenden mensen mogen proeven van het leven in Poverello.  Omdat 
het  voor  Jan  een  grote  zorg  was  dat  Poverello  vanuit  dezelfde motivatie  bleef verder 
werken, is er een leefregeltje ontstaan, de basis van het engagement in Poverello.

De belangrijkste houdingen van een medewerker kwamen dikwijls  ter sprake op de 
zoveel  vormings-  en  ontmoetingsdagen,  waar  Jan  getuigde,  namelijk  respect, 
dienstbaarheid, eenvoud, discretie, geloof, vreugde, liefde, en nog vele anderen.

Hij beschouwde zichzelf niet als  de verantwoordelijke, maar als  een dienaar van de 
gemeenschap en nam zijn verantwoordelijkheid op, ook al was dat niet altijd gemakkelijk.

Zijn inspiratie vond hij in zijn geloof in Jezus en ook bij zijn grote voorbeelden zoals 
Franciscus  van  Assisië,  Teresia  van  Lisieux,  Don  Bosco,  Vincentius  a  Paolo,...   Hen 
probeerde hij in deze tijd, met zijn eigen noden, van zo dicht mogelijk te volgen.

De  bron van zijn  krachten  was  Jezus,  o.a.  in  de  eucharistie  vond hij  veel  sterkte. 
Dikwijls ging hij ook voor het tabernakel geknield zitten, gedurende enkele minuten.  Dan 
kon hij weer verder, hij wist  zich weer de kleine loopjongen van Jezus.   Zijn hart  was 
gevuld  met  liefde  die  hij  moest  doorgeven.   Uit  dit  diepe  geloof  ontstond  ook  het 
vertrouwen in de Gods voorzienigheid. Het was God zelf die de Poverello leidde, langs Jan 
en zijn medewerkers.  

Jan maakte weinig plannen en als hij er maakte, moest hij ze regelmatig aanpassen. 
Hij wist zich op weg met de Heer.  Nog niet zo heel lang geleden zei hij eens: “Poverello 
staat  nog  maar  aan  het  begin.”   Voor  hem  was  het  een  beweging  geworden  van 
tienduizenden mensen met wie hij contact hield via het Poverello-krantje.  Tienduizenden 
mensen op zoek naar  hoop, geloof en liefde in deze verwarde tijd,  waarin  kinderen en 
jongeren nog het meest dreigen verloren te lopen.

Lieve broers en zussen,
De opdracht die we meekrijgen is een zware en belangrijke verantwoordelijkheid, maar 

we kunnen en we willen niet meer terug.  Het is de zin van ons leven.  Bewust van onze 
beperkingen en onze kleinheid weten we dat we mekaar nodig hebben.  Ook de steun van 
vele duizenden mensen, die met Poverello meeleven en meebidden, is voor ons een riem 
onder het hart.  En dan nog niet te vergeten: Jan, die nu bij onze barmhartige Vader is en 
zoals we hem hier gekend hebben, allicht ook daar geen enkele kans zal laten voorbijgaan 
om voor Poverello en al zijn mensen te zorgen.

Lieve broers en zussen,
Straks,  bij  de communie, zal  Jezus  tot ons komen, om ons te helpen deze zending 

samen te volbrengen.  Loven en danken we de Heer voor al wat Hij ons via Jan gegeven 
heeft.
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STUKJES  TEKST  UIT  BRIEVEN  VAN  JAN  DIE  WERDEN  VOORGELEZEN 
TIJDENS DE HERDENKINGSEUCHARISTIE TE BANNEUX.
•Volgende vragen stel ik mij dikwijls: “Waarom heb ik een bed?  Waarom ben ik zeker 
deze avond te kunnen eten?  Waarom heb ik zoveel vrienden, wanneer, op iedere leeftijd, 
ontelbare mensen zo gruwelijk door eenzaamheid getroffen zijn?”  Het is zeker niet omdat 
ik meer verdiensten heb; ik heb ook geen enkel recht overladen te zijn zoals ik ben.  Al heb 
ik moeilijke momenten gekend, al heb ik twee maal de dood voor ogen gezien en heb ik 
toch de helling terug kunnen opklimmen, dan is het omdat ik er de kracht toe gekregen 
heb: ik moet mij noch op mijn mogelijkheden, noch op mijn volharding beroemen.
•Jezus, de Zoon van God, is ons komen leren liefhebben; Hij heeft ons onderwezen door 
zijn woord, zijn lijden en heeft ons door zijn verrijzenis het echte leven doorgegeven.  Het 
kruisbeeldje  dat  ik  iedere  avond  op  mijn  hart  druk  is  het  symbool  van  zijn 
tegenwoordigheid.   Op  dit  uitgelezen  moment  kan  ik  ook vergiffenis  vragen  en  Hem 
zeggen dat ik Hem liefheb.  Zelfs in de moeilijkste situaties voel ik Hem dicht bij mij.  Ik 
mag mij aan Hem toevertrouwen, ik weet dat Hij luistert.  Met Jezus is men nooit alleen. 
Lieve broer, lieve zus, die misschien twijfelt of niet gelooft, probeer het ook eens, je zult 
zien.  Dit is de raad van een oude doktoor.
•De  jaren  die  ik  als  permanente  medewerker  in  Poverello-Brussel  heb  doorgebracht, 
hebben me sterk geholpen om mijn noden, mijn problemen te relativeren.  Al de waarden 
waar ik zoveel belang aan hechtte, werden weggevaagd: ik voelde mij gelukkiger wanneer 
ik de afwas deed en een kom soep mocht opdienen, dan voorheen als ik aan de Azurenkust 
een kreeft degusteerde.  De vrede van het hart!  Dat zou ik nooit meer kunnen missen.
•Sedert  mijn plotse ziekte in 1986, gedurende dewelke ik wekenlang de dood nabij voelde, 
is mijn waardenwaaier sterk verkleind: alleen het essentiële is overgebleven; zonder het 
geloof en de hoop is het wanhoop, zonder de liefde is het de afgrond.  Sedertdien tracht ik 
een beetje meer logisch te zijn: de kracht die ik nog krijg, moet ik gebruiken om een echt 
geluk op te bouwen, en vooral mag ik mij niet in mijn cocon opsluiten: delen, ten dienste 
staan,  de anderen liefhebben,  zijn  onontbeerlijke voorwaarden om gelukkig  te  worden. 
Eerst moet ik er bewust van zijn en er daarna de besluiten uit trekken.  Ik probeer het, soms 
moeizaam, de conditie is er niet iedere dag, maar de inspanning wordt altijd beloond: zelfs 
doodmoe kan men tevreden zijn.
•Geloven in Jezus brengt vrede in het hart: Hij alleen geneest onze kwalen, Hij alleen is in 
staat ons lijden te verzachten, Hij alleen geeft de kracht aan het Kwaad te weerstaan; met 
Hem is er geen vrees of angst meer.  Wat zouden wij doen als we ons niet aan Hem konden 
vastklampen: Hij heeft tussen ons geleefd, Hij heeft met ons gegeten en gedronken, Hij 
heeft lijden gekend dat geen enkel menselijk wezen zou kunnen verdragen; verraden, op 
een kruis genageld, het lichaam verscheurd.  Hij is gestorven, verlaten, al zijn vrienden 
waren gevlucht.
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•Sedert dat ik in Poverello ben zijn veel van mijn vrienden overleden.  De meesten zijn 
jarenlang,  bijna  dagelijks naar de Zuinigheidsstraat  gekomen.  Wij  dronken samen een 
kopje koffie, wij gekscheerden ook wel dikwijls, we speelden samen een partijtje biljart en 
wij zongen liedjes uit de goede oude tijd.  Intussen vergat men zijn miserie, want  men 
mocht thuis komen!  Het deed me vooral genoegen wanneer men mij ‘papa Jean’, ‘Jantje’, 
of ‘Jeanke’ noemde.  Sommigen hebben veel lijden moeten doorstaan, maar zij hebben mij 
ernstige lessen in geduld, armoede en ook van geloof en hoop gegeven.  Zij hebben mij 
vooral geleerd dat het uiterlijke, een mooie jas, juwelen, geleerdheid en mooipraterij maar 
weinig  gewicht  in  de  weegschaal  leggen;  integendeel  zijn  oprechtheid,  hartelijkheid, 
goedheid en dienstbaarheid, hoedanigheden van uitzonderlijke waarde.  Ik heb tijd nodig 
gehad om het te begrijpen, maar ik ben er bewust van geworden en ik vraag dan ook de 
moed om niet te verzinken in het materialisme dat ieder goed gevoel kan doden.
•Ik weet dat er maar één Heer is en dat ik Hem aanbidding verschuldigd ben, aan Hem 
alleen, maar ik hoop ook; iedere dag meer en meer, mijn Moeder uit de hemel te mogen 
vereren en liefhebben.  Niemand kan mij nog deze overtuiging ontnemen.  Ik ben er te lang 
onverschillig voor geweest.  Ik bid dat allen deze hoop zouden mogen terugvinden.  Want 
ik was dood, en de Heer heeft mij het leven teruggeschonken.  En Maria heeft er mij zoveel 
bij geholpen.
•Om  de  steile  berg  weer  op  te  klauteren  moet  men  zijn  onmacht,  zijn  kleinheid 
aanvaarden: niemand is bekwaam om het alleen te doen.  Wilskracht is nuttig, maar zal 
niet voldoende zijn om vb. een depressie te overwinnen.  Laat ons maar bekennen dat we 
dikwijls alleen maar bekwaam zijn om een beetje goede wil op te brengen.  Laat ons vooral 
nooit de armen laten zakken!  Ook al voelen wij ons miserabel, wij moeten altijd denken 
aan de oneindige Barmhartigheid en zoals mijn moeder zei: “Jan, al voel je je nog zo slecht 
en heb je enorme problemen, je moet altijd de Heer loven en danken.  Je zult zien, altijd 
word je geholpen.”  Ik heb het geprobeerd ook al zag ik menselijker wijze geen uitweg 
meer.  Op het hoogtepunt van de angst heb ik er mij aan vastgeklampt, maar men moet 
volharden;  het  kan  enorm  lastig  zijn,  maar  het  helpt.   “De  Heer  is  over  ons  nooit 
ontgoocheld, Hij die zich aan een kruis heeft laten vastnagelen.  Zijn hart bleef openstaan, 
ook voor zijn beulen...”  Men moet de laatste ademtocht afwachten om te mogen zeggen: 
eindelijk ben ik aangekomen!  We zullen dat moment, spijts alles, met een hart vol hoop 
afwachten.
•Sedertdien zijn  in mij  wel  enkele dingen veranderd;  vooral  toen ik begrepen had  dat 
verstand, wetenschap en ervaring niet volstaan om problemen op te lossen en zeker niet om 
anderen uit de miserie en de wanhoop te halen.  Zijn eigen geluk opbouwen en anderen 
helpen die lijden, kan niet zonder het hart, zonder liefde.  En ik ga zelfs verder: indien de 
liefde, het meevoelen, louter op menselijk vlak blijft, is het zeer moeilijk om te volharden, 
want de energie die men moet opleveren is rap uitgeput en de ontmoediging doet de rest. 
Dat is, in ieder geval, de les van twintig jaar Poverello.
•Lieve kleine broeder, lieve kleine zus, indien je mijn woorden aanvaardbaar en een beetje 
waarachtig vind, indien je erin gelooft, ga dan verder op de weg waarop je geëngageerd 
bent, zet je strijd verder, zelfs al is hij hard.  De dag komt, en ik hoop het van ganser harte, 
dat je zal begrijpen, zonder de pijnen te moeten ondergaan die ik gekend heb.  Op jouw 
tocht, al is hij vrolijk of somber, zal je tekens krijgen die je de weg naar echt geluk zullen 
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aanwijzen.   Op  dat  moment  mag  je  ze niet  over het  hoofd zien  en  je  ook niet  laten 
ontmoedigen, want wij zien elkaar terug, later, verzwakt,  ten einde krachten misschien, 
maar eindelijk samen, in vrede en blijdschap.  Je begrijpt dat ik je graag zie... 

TOESPRAAK  DOOR  MIA  VERMEIRE,  DOCHTER  VAN  JAN,  TIJDENS  DE 
BEGRAFENIS EN DE HERDENKINGSMIS.

Mamy, mijn kinderen, beste familie en u vrienden allemaal.
Ik  heb  deze  tekst  in  en  met  mijn  hart  bedacht  en  overdacht  en  uiteindelijk 

neergeschreven  om nauwkeurig  te  kunnen  uitdrukken  wat  en  hoe  ik  diepgevoeld  wil 
zeggen en vooral om niets te vergeten.

Vooraleer u de meest doorleefde levensregel van Jan Vermeire, de Poverello, de Kleine 
Arme, voor te lezen, wil ik graag dit eraan toevoegen.

Jan Vermeire is inderdaad Poverello Hij is er de stichter en de bezieler van. Hij heeft 
Poverello geïnspireerd, opgebouwd, uitgewerkt en gedreven en dit gedurende meer dan 20 
jaar en tot zijn laatste dag.  Ik hoop, ik wens, ik wil, en als lid van de beheerraad zal ik,  
samen met de andere beheerders, er mee over waken en er mee voor zorgen dat Poverello in 
deze geest verder gezet wordt. Daartoe engageer ik mij. 

De mens Jan Vermeire is nochtans ook nog meer dan dat.  Hij is de jongen die bovenal 
zijn moeder liefheeft en haar als grote voorbeeld neemt.  Hij is de jongen die enorm respect 
en bewondering heeft voor zijn vader.  Hij is de jongen die zijn oudere broer Paul plaagt en 
pest en met wie hij samen streken uithaalt.  Hij is de niet begrijpende broer wanneer zijn 
kleine zusje Thereske sterft.  Hij is de jonge man die mijn moeder Elvire graag ziet, haar 
huwt, haar tot zijn vrouw maakt, op 15 september zou het 55 jaar geweest zijn, en haar met 
grote en tedere zorg omringt tot zijn dood.  Hij is de huisarts die klaar staat voor wie dan 
ook, die wanneer dan ook, om hulp vraagt.

Hij is de man die zo gevoelig is voor wat men aan niemand kan of durft te zeggen of 
vragen en die dan toch kan begrijpen en begrijpt wat men slecht uitdrukt zelfs niet uitdrukt 
en bedoelt.  Hij is de hulpbehoevende die zich excuseert wanneer hij denkt of vreest dat hij 
u lastig valt wanneer ook hijzelf, o zo uitzonderlijk, eens om hulp durft vragen.

Dit buitenmaats begrijpen en aanvoelen is de basis waarom hij zich gaat specialiseren 
in de seksuologie. Hij werkt en werkt, om zoveel mogelijk droeve, ongelukkige mensen te 
kunnen helpen.

Zoals ook hij slaap ik slecht en daardoor kan ik mijn vader gelukkig soms ontmoeten 
en echt spreken tussen 5 en 6 in de morgen.  Daarna staat hij klaar voor al wie beroep op 
hem doet, van 6 tot 24 u.

Door deze accumulatie van menselijke miserie komt dan zijn immense twijfel en diepe 
depressie.  "Waarom leef ik, waarom leven wij, wat is de basis en de zin van dit onbegrip 
voor elkaar, ik kan zo weinig helpen, de wereld draait, het leven gaat en wat doe ik toch, 
wat kan ik meer doen. Er moet meer zijn"

En hij is op zoek gegaan. Gedurende een lange, zéér pijnlijke periode. Voor hem, voor 
zijn vrouw, voor ons; de kinderen zijn nog klein, voor mij.

Zijn verdere levensloop kent u.
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Jan  Vermeire, een geliefd en liefhebbend jongetje,  een idealistische en enthousiaste 
jonge man, een hardwerkende, bedroefde en uiteindelijk verloren volwassene; een immens 
begrijpende, diep meelevende en wijze oudere man.

En toch, niettegenstaande alles, een Poverello, een kleine arme, een arme kleine.
Zoals wij allemaal, u en zeker ik.
Hij  is  de  man  van mijn  moeder;  hij  is  mijn  vader;  hij  is  de  grootvader  van onze 

kinderen; hij is de overgrootvader van Julieke; hij is ONZE Papy.
Voor ons is hij en zal hij altijd zijn.
Papy, wij weten dat gij onze soms onhandige liefde steeds begrepen hebt.  Papyke, wij 

danken u voor uw uitzonderlijke liefde.
Het eenvoudige gebed van Sint Franciscus is  voor hem, voor ons en voor de ganse 

Poverello-gemeenschap het doel, de zin en dus ook de opdracht in ons leven.
(Dit gebed vindt u op de binnenkant van het aandenken.)

ONTMOETINGSDAGEN.
Charles de Foucauld en Franciscus van Assisië waren twee grote voorbeelden voor Jan. 

Hun concrete manier  om het  evangelie te  beleven,  heeft hem naar  de Marollen geleid. 
Door deze volgelingen van Christus beter te leren kennen, zullen we ook Jan's inspiratie en 
bronnen beter begrijpen.

Zaterdag  10  oktober  komt Franciscus  van Assisië  aan  de beurt  en op zaterdag  14 
november laten we ons inspireren door Charles de Foucauld.

Alle  medewerkers  van Poverello,  maar  ook andere geïnteresseerden,  zijn  van  harte 
welkom.  De dag gaat door in de Huidevettersstraat 126, 1000 Brussel en ziet er telkens als 
volgt uit: 

10.30u. : Ontmoeting en zang
11.00u. : Inleiding door de spreker
13.30u. : Middagmaal (gelieve picknick mee te brengen, soep en koffie zijn ter plaatse)
14.30u. : Uitwisseling
15.00u. : Koffie
15.30u. : Eucharistie
16.30u. : Einde

Door het plotse overlijden van Jan  zien wij  ons genoodzaakt  het  feest van 20-jaar 
Poverello, op 26 september, af te lasten.  Diegenen die reeds betaalden voor een kaart 
zullen dit teruggestort krijgen.
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Namens de ganse Poverello-familie danken wij, langs deze weg, iedereen die ons zijn 
medeleven heeft betoond bij het heengaan van Jan.  De duizenden blijken van waardering, 
dankbaarheid  en gebed,  zijn  voor ons  allen een steun  en aanmoediging.   Moge Jan's 
engagement tot op het einde voor ieder van ons een voorbeeld zijn op onze levensweg.
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