
Beste Poverellovrienden,
Binnenkort is het weer Kerstmis.  Hoe gaan we het dit jaar vieren? De voorbereidingen voor het 

feest zijn reeds begonnen, ook in de verschillende Poverellohuizen is het al een traditie geworden. 
Men denkt na over de versiering, de cadeaus, de tafelschikking (een plaatsje voor iedereen), over wat 
men zal klaarmaken en hoe het werk zal verdeeld worden.  Zo wordt het elk jaar weer een feest, een 
dag, anders dan de andere dagen.  

Maar is de vraag niet eerder: wat gaan we vieren? 
Kerstdag is in vele kringen een feest van de vrede geworden, een feest waarop men ook de 

eenzamen niet wil vergeten.  Het is een familiaal feest, waar het huiselijke en de gezelligheid een 
belangrijke plaats hebben.  Maar in vele gezinnen weet men niet goed meer wat die ‘Jezus’ daar komt 
bij doen.  Voor de kinderen is het een mooi verhaal, maar bij de echte betekenis kunnen vele 
volwassenen niet meer bij.  

Het is ook zo onwaarschijnlijk, zo ingrijpend in de mensengeschiedenis.  God, die grote 
onbekende in onze tijd, die niet door verstand te vatten is, wil zich open-baren aan de mens.  Hij wil 
dat wij Hem kennen zoals Hij is. Nu bijna 2000 jaar geleden, kwam Hij ergens in Palestina, onder de 
mensen leven. In Jezus is God zelf op de aarde gekomen.  Als een baby, in weinig comfortabele 
omstandigheden, wordt hij geboren.  Zo weinig spectaculair dat slechts kleine mensen, de herders, 
Hem herkennen. Heeft hij later niet gezegd: “Ik prijs U Hemelse Vader, omdat Gij dit alles hebt 
geopenbaard aan kleinen.”?  Is kerstdag dan op de eerste plaats een feest voor wie zich klein weet?  Als 
ik echt kerstmis wil kunnen vieren, moet ik mij bewust worden van mijn eigen kleinheid, mijn eigen 
onmacht, mijn eigen armoede.  Dat wat ik juist zo graag voor anderen en voor mezelf verberg, moet ik 
dan onder ogen zien.  Maar hier schuilt ook het begin van de authenticiteit, de echtheid: mogen zijn 
zoals men is, zich niet meer moeten verstoppen achter een masker, niet meer moeten doen alsof men 
geen problemen heeft; niet meer meedoen met de groep uit schrik om alleen te staan, om uitgesloten te 
worden.  Wie is daar niet bang voor?  Zelfs bij de stoerste jongeren leeft deze angst.  

Het kan geen kerstdag worden in mij als ik mij niet op de knieën zet en erken dat ik dit mysterie 
niet begrijp, dat het mijn petje te boven gaat.  Neen, ik moet mijn verstand niet op nul zetten, maar mijn 
grenzen, de grenzen van mijn verstand onder ogen zien.  Hoe klein ben ik en hoe groot is Hij!  Zo groot 
dat Hij niet bang was mens te worden en zich aan mensen toe te vertrouwen.  Zo groot was zijn liefde 
dat Hij ons wil bevrijden van ons egoïsme en ons wil vertellen dat niet de hoogmoed, maar de Liefde 
naar echt geluk leidt.  En ondanks zijn voorbeeld en na bijna tweeduizend keer kerstdag vieren, hebben 
we het nog niet verstaan.  

Net als twee duizend jaar geleden wil God zich ook nu aan elke mens openbaren.  Net als twee 
duizend jaar geleden zijn velen op zoek naar het ware gelaat van God en toch blijft deze werkelijkheid 
voor velen verborgen.  Ze hebben ogen maar zien het niet, hebben oren maar horen het niet.  

Misschien kunnen wij, door onze hartelijkheid, door onze aandacht voor wie niet meer meetelt, 
ervoor zorgen dat het een beetje meer kerstdag wordt, zodat mensen voelen dat ze graag gezien worden 
en een beeld krijgen van die liefdevolle Vader. Dit is de diepste bedoeling van Poverello, een opdracht 
voor elke dag zodat we echt Gods komst op de wereld kunnen vieren. 

Zo wordt Kerstmis het begin van onze verlossing uit onszelf, het begin van onze roeping tot Liefde; 
de echte zin van ons bestaan!

Moge het voor u en voor iedereen in uw omgeving een zalige Kersttijd worden.

ONZE OVERLEDENEN.
Na vele omzwervingen is onze vriend Arthur Franken te Brussel aangekomen.  Hij had geen 

woonst, zodus kon hij niet genieten van het O.C.M.W. of pensioen.  Maar om te overleven stond hij 
iedere dag ’s morgens en ’s namiddags in de gang van het Centraal Station naar de metro met zijn 
bekertje.

‘s Nachts vond hij dan een plaats in de galerie om te slapen.  Tussen 11u. en 12u. kwam hij dan 
bepakt met twee zware reistassen  in Poverello toe om te middagmalen.  Tot op een dag dat hij zonder 
zijn zakken toekwam en men hem vroeg waar zijn reistassen gebleven waren.  Van dan af zag men hem 



iedere dag achteruitgaan.  Leon heeft hem nog voorgesteld om met Johan te spreken voor een verblijf in 
Poverello, maar hij weigerde, want zijn vrijheid wou hij niet kwijtspelen.

Daarna is hij, denk ik, met toespraak van A.Z.G., die iedere week in het Centraal Station 
raadplegingen hielden, in het Sint-Pietersziekenhuis terechtgekomen, waar hij dan weer bij de Heer 
geroepen is.

Bij de absoute, gelezen door Pater Frans, waren we met een tiental vrienden geschaard rond de 
lijkkist.

Arthur, nu hebt ge weer rust en vrede gevonden bij de Heer en zijn Moeder, tot ziens.
Franciscus

Ook in Brugge zijn er enkele getrouwen overleden.
Werner is op 17 oktober van ons heengegaan, hij was 55 jaar.  Hij kwam graag in Poverello en 

is verschillende malen met de groep mee naar Banneux geweest.
Ook Sighebert was een trouwe bezoeker.  Hij verliet ons op 72 jarige leeftijd.  Hij was een man 

van weinig woorden, maar zijn verschijning sprak des te meer.  Hoeveel ijsjes zou hij niet verorberd 
hebben?  Het was zijn voor-, tussen- en nagerecht.

In de novemberviering waren we met velen samen om onze overledenen te gedenken.  Dr. Jan 
was met ons en we hebben gebeden voor Marc, die een drietal maanden geleden overleden is.  Ook 
waren we met Marcel (levensgezel van Rozanne), Liliane, Sofie, Jozef, Willy, Ivonne en Edwin, 
Michel, Willem, Ronny, en alle anderen die onze voorsprekers zijn geworden.  

Mogen allen in vrede rusten en de Vreugde van de Heer binnengaan.
Rik

GETUIGENIS.
Na twee jaar Afrika (Guinea, Conakry) ben ik terug in Poverello verzeild geraakt.  Poverello 

waar ik voor het eerst de armoede heb leren kennen en waar mijn missiedroom verder is uitgegroeid. 
Poverello heeft mij geholpen om de stap van de vierde wereld naar de derde wereld te durven zetten.

Afrika, een compleet andere wereld, in niets met de onze te vergelijken.  Ik was er verpleegster 
in een dispensarium en daarbuiten waren we nog in de parochie actief, bezochten we de gevangenen in 
de centrale gevangenis van Conakry.

De levensverwachting is in Guinea gemiddeld 45 jaar, er is nog steeds een hoge kindersterfte, er 
is een gebrek aan gezondheidsstructuren, een gebrek aan wegen.  Er is een slecht onderwijssysteem, 
veel werkloosheid …  Armoede?  Ja!  Maar dan kijk ik hen aan in hun zwart-glinsterende ogen en word 
ik betoverd door hun nooit-aflatende witte glimlach op het gelaat.  Hun kleurrijke klederdracht, hun 
zang en dans is de uitdrukking van een onverwoestbare vreugde, ondanks zovele moeilijkheden.  En 
dan zeg ik: “Dit is rijkdom, echte rijkdom.”

En vandaag stap ik terug het deurtje van Poverello binnen en kijk ik er in sommige ogen: lege 
ogen.  Velen zijn vroeger vooraanstaand geweest zoals jij en ik, maar zijn op één of andere manier aan 
lager wal geraakt.  Zij weten niet meer te leven, willen niet meer leven, worden geleefd.  Lege ogen … 
En dan die eenzaamheid, die allesdodende eenzaamheid.  Lege ogen …  Dat is armoede, echte 
armoede.

Eva

ONTMOETINGSDAGEN.
In oktober en november kwamen we samen rond Charles de Foucauld en Franciscus van Assisië. 

Twee andere figuren die Jan geïnspireerd hebben zijn Vincentius a Paolo en Teresia van Lisieux.  
Zaterdag 13 februari zal Zr. Irene Crols ons komen vertellen over het leven en de spiritualiteit 

van Vincentius a Paolo en op zaterdag 20 maart komen we samen met Pater Koen De Meester rond 
Teresia van Lisieux.



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

10.30u.: samen zingen.
11.00u.: eerste conferentie.
12u       : aanbidding. 
12u. 30 : boterhammenmaaltijd (soep, koffie en frisdrank zijn ter beschikking)
13u. 30 : tweede conferentie met mogelijkheid tot vragen stellen, bedenkingen maken vanuit 

Poverello.
15u.      : Eucharistieviering
16u.      : Koffie
16.30u. : einde

ONTMOETINGSDAGEN OKTOBER EN NOVEMBER 1998.
Heel wat medewerk(st)ers uit de verschillende Poverello-huizen hebben eraan gehouden 

deze twee ontmoetingsdagen in Brussel mee te maken.  En het was er goed.  Na het afscheid van 
Dokter Jan Vermeire willen we vastberaden doorgaan met het werk.  We proberen het samen te doen.

Doch zonder de drie pijlers die Jan zo belangrijk vond en waarop Poverello rust kunnen 
we het niet:
• Jezus, d.w.z. gebed en bezinning
• De gemeenschap: het is nodig om af en toe samen te komen en ons zo verbonden te weten.
• Het onthaal: samen zoeken hoe we het moeten doen.

Hierover dachten we na, met een terugblik op twee personen die Jan sterk geïnspireerd hebben.
Op zaterdag 10 oktober gingen we op stap met Franciscus, samen met Eerwaarde Pater Clemens 

(Franciscaan).  
Hij vertelde ons over de verschillende perioden in het leven van Franciscus, over zijn 

ontmoeting met een melaatse … de arme … de uitgestotene, waardoor hij geconfronteerd werd met 
zijn eigen broosheid … zijn eigen onmacht.  Deze confrontatie en de stem in een bouwvallig kerkje, 
“Bouw mijn kerk weer op”, schudde zijn leven totaal door mekaar.  Hij brak met zijn vertrouwde 
milieu, om radicaal te leven voor zijn hemelse Vader, een God van Liefde, die meer geeft dan ieder 
mens zou kunnen geven.

Om te eindigen dachten we na over hoe Franciscus ons nu kan inspireren: zijn eenvoud, zijn 
armoede, soberheid, dienstbaarheid, authenticiteit, intense liefde in navolging van Jezus.

Op zaterdag 14 november spraken Soeur Noëmi (in het Frans) en Zuster Mia (in het 
Nederlands), beide kleine zusters van Jezus, ons over Charles de Foucauld.  Hoe ook hij, na heel wat 
watertjes doorzwommen te hebben, een totaal andere richting aan zijn leven geeft.  Na een ontmoeting 
met een Abbé, een bezoek aan een armoedige trappistenabdij en een reis naar het Heilige Land, geeft 
hij alles op om in totale armoede te leven, in navolging van Jezus’ leven in Nazareth.  Zo komt hij 
terecht bij de Touaregs in de woestijn, hij probeert hen te helpen en zij helpen hem.  Heel eenzaam 
sterft hij daar, getroffen door een toevallige kogel.  Wanneer hij stierf had hij geen enkele volgeling, 
maar na zijn dood zijn er verschillende congregaties ontstaan, die geïnspireerd worden door zijn 
spiritualiteit.

Na de conferentie kwamen we samen in de kapel voor een half uur stille aanbidding met tussendoor 
teksten van Charles en stemmige zang.

Tijdens het middagmaal werd er uitgewisseld en verteld.
Na de middag was er nog gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken.  Johan 

maakte een vergelijking tussen het leven van Franciscus, Charles en Jan: 
• Net als Franciscus en Charles, maakte Jan een grote omweg om zijn weg te vinden.  Tenslotte 

kwam hij ook terug naar het geloof van zijn jeugd door de ontmoeting met een priester in het kerkje 
van Sohier



• Alle drie hebben ze lange tijd in het verborgene geleefd: Jan leefde een jaar in een blokhut in de 
Ardennen, voordat hij terugkwam naar Brussel om zich ten dienste te stellen van de armen en 
verlatenen.

• Charles de Foucauld werd voortdurend gestoord door mensen, die een beroep op hem deden, zo 
was het ook voor Jan.

• Ook Jan heeft geprobeerd het evangelie uit te dragen, niet alleen door woorden, maar vooral door 
daden.

• Respect en eerbied voor de eigenheid van de anderen, lijden.
• Net zoals Charles de Foucauld plots gestorven is, zonder tijd voor afscheid, heeft ook Jan ons plots 

verlaten, op een ogenblik dat niemand het verwachtte.
Er zijn ook enkele verschillen: 

• Charles de Foucauld is alleen gebleven, zonder navolging tijdens zijn leven, Jan wist zich omringd 
door vele medewerkers.

• Charles de Foucauld bad lang en veel, Jan moest het vaak kort maken omdat hij werd opgeëist door 
allerlei andere zaken.

Na nog enkele vragen aan de sprekers, een intens beleefde eucharistie en een tas koffie met een 
koekje konden we in de avond tevreden naar huis terugkeren.  We hebben er deugd aan gehad!

Zr.Cécile

ANEMONE EN ANISETTE,
De eerste twee pony’s die op onze boerderij in de Ardennen geboren en opgeleid werden, zijn verhuisd 

naar Lummen in Limburg.  Ze lopen nu op een weide van de boerderij verbonden aan de school voor bijzonder 
onderwijs ‘De Winning’

In een eerste fase zullen de leerlingen de pony’s moeten leren kennen door ze te verzorgen, te borstelen, 
te strelen en er tegen te praten.  Ze zullen leren rekening houden met wat de pony’s graag hebben en met wat ze 
niet willen; leren wat en hoe je iets van zo’n mensvriendelijk paardje kan en mag vragen.  Daarna zullen ze ook 
leren ponyrijden.  Op deze heel natuurlijke manier zullen Anemone en Anisette levende pedagogische en 
therapeutische instrumenten zijn.  Voor sommige kinderen en jongeren zullen zij een hulp en een steun zijn in 
hun ontplooiing en hun zoeken naar evenwicht.  

Het was een droom van Jan dat de pony’s zouden uitzwermen naar andere plaatsen om meer kinderen en 
jongeren zo’n een kans te bieden.  Hoe kleinschalig zo’n projektje ook mag lijken, het is bouwen aan een 
mooiere wereld.  Jammer dat Jan enkel de eerste kontakten heeft kunnen leggen en zelf deze nieuwe start niet 
heeft kunnen meemaken.

AFSCHEID VAN ZUSTER LUCAS EN PATER FRANS.
 Twee trouwe medewerkers van Poverello Brussel nemen afscheid.
Zuster Lucas, die meer dan 10 jaar elke maandag en woensdag is komen helpen.  Tot haar 86ste 

hielp ze mee in de grote keuken om groenten te kuisen, gehakt en worsten te maken en vooral om de 
grote potten af te wassen.  Omdat ze klein is van gestalte, legde men een trede voor de afwasbak, zo 
was ze ‘groter’ en kon ze er beter aan.

Omwille van haar gevorderde leeftijd en haar gezondheidstoestand, verplichtte men haar om na 
de middag wat te rusten, een deel van die tijd bracht ze door in het kapelletje bij Onze-Lieve-Heer.

Haar werkijver en optimisme blijven, nu ze verhuisd is naar Kortrijk, een voorbeeld voor ieder 
van ons.

En, zoals ze nooit haar mensen uit Ruanda, waar ze vele jaren gewerkt heeft, kon vergeten, zal 
ze ook aan Poverello blijven denken in haar gebed.  

Pater Frans, kwam sinds meer dan 10 jaar ’s woensdags opdienen, koffie schenken in de bar, 
de boodschappen doen, …  De zondag ging hij voor in de Eucharistie en na de middag zat hij dan 
regelmatig aan het tafeltje waar de ‘tiketten’ verdeeld worden.  Ook hij verlaat ons om aalmoezenier te 
worden van de zusters van Marche-Les-Dames, een contemplatieve gemeenschap.



Hij heeft dikwijls geluisterd naar de zorgen, problemen en vreugden van velen van ons.  Wij 
zullen hem nu niet zo veel meer zien, maar we zijn zeker dat ook hij ons meeneemt in zijn offer en 
gebed van elke dag.

Dank u wel, Zuster Lucas en Pater Frans.
We zullen u beiden missen, maar putten steun en kracht uit onze verbondenheid in de Heer.
Samen, elk op onze eigen plaats, willen we Gods liefde uitstralen.  Moge Hij u en elk van ons 

blijven bezielen!


