
BESTE POVERELLOVRIENDEN,
We zijn reeds een eind gevorderd in het jaar 1999 en dus op weg naar het jaar 2000. 

Dit zal geen grote ommekeer teweeg brengen, behalve misschien voor de informatica-wereld. 
Verder zullen wij, in plaats van één cijfertje te veranderen, er vier moeten veranderen.  Ook 
dit zullen we wel vlug gewoon zijn.

Het  plotse  heengaan  van  Jan  was  in  het  voorbije  jaar,  voor  gans  Poverello,  een 
ingrijpende gebeurtenis.  Hij die het opstartte, die gedurende twintig jaar, dag na dag, leefde 
in en voor Poverello, is er niet meer.  Zijn vaderlijke leiding, zijn radicale voorbeeld, zijn 
goede  raad,  zijn  begrijpende  troost,  zijn  onvoorwaardelijke  inzet,  zijn  diep  geloof… we 
komen  ze  niet  meer  tegen.   Toch  zijn  ze  niet  echt  weg,  want  zijn  humor,  zijn 
relativeringsvermogen,  zijn vertelkunst… dat  alles  leeft  voort  in de vele mensen die hem 
ontmoet hebben.  Gedurende twintig jaar is hij op weg gegaan met alle mensen in Poverello, 
op zoek om het lijden te verlichten, mensen te bemoedigen, hun leven te delen, te beminnen.

Zo  heeft  hij  de  boodschap  van  het  Evangelie  een  nieuw gelaat  gegeven  in  onze 
maatschappij.  Jan leerde via ‘de armen’, die hij ontmoette in Poverello, de armoede van onze 
samenleving kennen; de noden van een maatschappij waar zoveel overvloed is en waar alles 
mogelijk  is,  maar  waar  veel  mensen,  vooral  de  jongeren  dreigen  te  verdrinken.   Zovele 
waarden gaan verloren omdat het leven een dimensie kwijt is.  

Die echte zin van het leven had Jan teruggevonden bij het zien van een kruisbeeld in 
een Ardeens Kerkje, waarover de priester zei: “dit is de zin van het lijden!”

Waarvan  is  een  kruis  het  beeld?   Van  de  LIEFDE,  van  iemand  die  zijn  leven 
wegschenkt voor zijn medemensen, van iemand die in elke medemens een broer of zus ziet. 
De  zin  van  het  lijden,  de  zin  van  het  leven,  is  de  liefde.   De  Liefde  die  zich  helemaal 
geopenbaard heeft in Christus, de Mensgeworden Liefde.

Dit is de boodschap van tweeduizend jaar geleden, dit is wat zovele mensen gedreven 
heeft om zich in te zetten voor anderen.  Niet omdat ze zich de meerdere voelden, maar uit 
liefde die ze ontvingen uit deze bron.

Deze boodschap is voor alle tijden en voor iedereen.  Men kan ze beleven in een gezin 
of op zijn werk, als kind of als volwassene, in de school, in een ziekenhuis, in de keuken… 
Men kan deze liefde beleven in vreugdevolle momenten, maar ook in moeilijkere tijden.  

Ook in Poverello proberen we, met vallen en opstaan, dit te beleven.  Het gaat niet 
altijd vanzelf, men moet volharden en soms zelfs afzien, maar blijven geloven dat de liefde 
het kwaad en zelfs de dood zal overwinnen.

Door ons kruisje, ons lijden te dragen, niet voor onszelf maar uit liefde, worden 
we medeverlossers, leren we dankbaar zijn dat we iets kunnen doen voor anderen.  De mens 
in nood bevrijdt ons uit ons egoïsme: door te helpen wordt men geholpen, door te beminnen 
wordt men bemind, door te geven krijgt men, door aan zichzelf te sterven vindt men het echte 
leven.

Zalig Paasfeest.
Johan

ONZE OVERLEDENEN

Liefste André,
Alhoewel  je  leven  al  jarenlang  aan  een  zijden  draadje  hing  door  een  serieuze 

hartkwaal, kwam je heengaan voor velen onder ons toch nog plots en hard aan.
Net terug uit het ziekenhuis, ben je in Poverello Banneux in vol gesprek, letterlijk van 

ons weggevallen.



En dit had je altijd gewild: in Poverello mogen sterven.  Hoe dikwijls heb je ons niet 
gezegd: “Ik heb geen familie meer, Poverello is mijn familie en ik wil hier blijven tot mijn 
dood”.

Je leven was heel broos, heel breekbaar en dat wist je.  Je leefde van dag tot dag, zelfs 
van uur tot uur met zulk een wonderlijke aanvaarding, een ontroerend vertrouwen dat de Heer 
je leven in Zijn Vaderlijke Handen had en dat het anders niet beter kon zijn.

Dat vertrouwen straalde je uit en gaf je de kracht om tot het einde toe behulpzaam te 
zijn, zelfs als het heel moeilijk was: met de zweetparels op je voorhoofd, blauwe lippen.

Je geheim was heel eenvoudig: de rozenkrans en de bijbel op je nachttafel.  Je was 
voor ons een sterke getuigenis.   Daarom omgaven we je  ook met velen op je  uitvaart  te 
Banneux, je echte familie …

Denk aan ons nu je zo dicht bij Hem bent.
Bedankt André, je te hebben mogen kennen

Eva

In Brugge hebben we de laatste maanden drie van onze trouwe bezoekers verloren. 
Mevrouw Bérengère (77 jaar) was reeds enkele maanden gehospitaliseerd.  Gabriel (87 j.) en 
Raymond (83 j.), twee geboren en getogen Bruggelingen, kwamen tot enkele weken voor hun 
overlijden naar Poverello.  In hun huisje waren ze veel alleen maar bij ons kwamen ze eten en 
voelden ze zich goed.  We zijn dankbaar dat ze deel uitmaakten van onze familie en geloven 
erin dat ze nu hun uiteindelijke thuis gevonden hebben.

JONGERENKAMPEN INGERICHT DOOR POVERELLO-TIELT 

• Jongerenkamp te Banneux: 1/7 tot 7/7/99
• Werk en bezinningskamp te Heusden-Zolder (vanaf 17 jaar): 8/7 tot 13/7/99
• Pony-zingkamp te Haut-Fays (Ardennen) (lagere school): 25/7 tot30/7/99
• Jongeren zingkamp te Banneux (lagere school): 8/8 tot 11/8/99

Voor meer inlichtigen: Zr. Nera: 051/40 04 31

OP ZATERDAG 8 MEI

Jaarlijkse  Poverello-bedevaart  naar  Banneux.   Vanuit  iedere  Poverello  vertrekt  er 
minstens één bus.  Wie er bij wil zijn kan zich in één van de verschillende huizen inschrijven 
of kan met eigen vervoer tot daar komen.  

Om 11u. 15 begint de Eucharistieviering in de Boodschapskapel.  Daarna wordt men 
verwacht  in Poverello voor een broederlijke en feestelijke maaltijd.   Vanaf  16u. staan de 
koeken op tafel en is de koffie klaar.  Terug naar huis rond 17u.  

Iedereen is hartelijk welkom.

DANK.
De kerst- en nieuwjaarsdagen zijn nu al een poosje voorbij.  Het is in alle Poverello-

centra  een  drukke  periode  geweest.   Samen  waren  we  met  bijna  duizend  personen  om 
Kerstdag in de grote Poverello-familie te vieren.

Gans het jaar door proberen we, dag na dag, een thuis op te bouwen.  We leren er, met 
vallen en opstaan, om samen een grote familie te vormen. Het kerstfeest is dus geen losstaand 
gebeuren, maar de bekroning van een gans jaar: vieren dat we allemaal zussen en broers zijn!



Ook rond deze tijd van het jaar ontvangen we vanuit alle hoeken van België, en zelfs 
van ver er buiten, wensen, aanmoedigingen en steun. Velen willen dan special aan ons denken 
en met ons delen.  Daarom hartelijk dank voor:

• De kerst en nieuwjaarswensen 
• de geschenken die we mochten ontvangen
• het voedsel dat werd ingezameld
• de cake en pannenkoeken die we hebben kunnen smaken
• de auto’s die gewassen werden ten voordele van Poverello 
• de koren die voor ons zongen
• de uitnodigingen voor een concert
• de taartjes van de bakkers
• de lekkernijen van nieuwjaarsrecepties in bedrijven en organisaties
• de kledij die gebracht werd
• degenen die rond deze feestdagen kwamen meehelpen, o.a. de koks die weer van de 

partij waren op het kerstfeest in Brussel
• de financiële steun die ons toekwam
• de gebeden en de intenties voor Jan en zijn Poverello
• …. 

Dank u wel aan alle sympathisanten, jong en oud, zij die in Poverello langskwamen en 
zij die van op afstand met ons meeleven.  

Met de ganse groep vrijwilligers proberen we als goede ‘huis- vaders of moeders’ wat 
jullie ons bezorgen, te beheren.  De voedselinzamelingen worden mooi in de reserve geplaatst 
en zullen in de loop van de komende maanden via de kookpotten, op de borden en daarna in 
de magen terechtkomen.

NATUUR-PONYKAMPEN

Kinderen  en  jongeren krijgen de  kans om in  Haut-Fays,  in  de  Ardennen,  te  leren 
ponyrijden.  Naast het leren omgaan met en het berijden van een pony, wat de voornaamste 
activiteit is op zo’n kamp, is er ook tijd om van de natuur te genieten, te zwemmen en te 
kajakken en samen stil te worden.
• voor 10-11 jarigen: 
• voor 12-13 jarigen:

Telkens van zondag om 15 uur tot vrijdag om 15 u.   Prijs: 3000fr.
Inlichtingen en inschrijvingen: tel: 02/511.52.12 of 061/51.19.18

ONTMOETINGSDAG ROND VINCENT DEPAUL.
Op zaterdag 13/2/99 is Zuster Irene ons komen vertellen over Sint Vincentius.  Ook hij 

was voor Jan een voorbeeld om na te volgen, ook al leefde hij in een heel andere periode.  Er 
was toen in West-Europa een enorme materiële armoede, maar Sint Vincentius legde er toen 
al de nadruk op dat het belangrijk was hoe men hielp, dat de helpen zich niet de meerdere van 
de geholpene moest voelen.

Vincent Depaul (Pouy 1581 – Parijs 1660)
Hij had begrepen dat het evangelie liefde is en liefde: dienen.
Vincent wordt geboren te Pouy in de Franse Landes op 24 april 1581 als derde kind in 

een arm boerengezin.  Tot zijn vijftien jaar deelt hij het harde boerenbestaan.  Dan volgt er 



een periode van rondzwerven, dertien jaar lang is hij op zoek naar een ‘goede baan’ om aan 
de  greep van de  armoede  te  ontkomen.   Intussen  wordt  hij  priester  gewijd,  hij  is  amper 
negentien jaar oud.

Het priesterschap is in die tijd de enige kans voor een volksjongen om carrière te 
maken.   Het  zal  jaren  duren  vooraleer  Vincent  de  zucht  naar  fortuin  zal  loslaten.   Zijn 
priesterloopbaan begint met ontgoochelingen.  Wat aanvankelijk een droom was wordt een 
confrontatie met de harde werkelijkheid.

In Frankrijk is het meer dan roerig.  Een sociale en economische crisis putten het volk 
uit.   Oorlog  en  opstand  veroorzaken  armoede  en  hongersnood.   De  clerus  leeft  in  een 
lamentabele  toestand,  vol  misbruiken.   Doorheen  deze  realiteit  vindt  Vincent  zijn  ware 
roeping.  Zijn ervaring met de lijdende medemens heeft zijn geloof en zijn verhouding tot 
God diep getekend.  De unieke oproep die hem niet meer met rust laat is die van het evangelie 
en van de mens: “Wat ge voor de minsten van deze geringen hebt gedaan, hebt ge aan Mij 
gedaan”  (Math.25)  en  “Hij  heeft  mij  gezonden  om  aan  armen  de  Blijde  Boodschap  te 
verkondigen” (Luk. 4,18).  Zijn leven staat voortaan in dienst van de uitgestotenen van de 
maatschappij en rijken maakt hij dienstbaar aan armen.

Zijn apostolaatsterreinen breiden zich uit: zijn eerste stichting, de Caritasverenigingen, 
zijn  groepen  van  leken  die  zich  vrijwillig  engageren  om arme zieken  te  bezoeken  en  te 
verzorgen aan huis.  Dit zijn de actuele groepen van ‘Wederzijds hulpbetoon’.  Deze groepen 
groeien uit tot de Compagnie van de Dochter der Liefde, Godgewijde vrouwen die zich totaal 
toewijden aan de dienst van de lijdende mens.

Aan  de  Priesters  van  de  Missie  geeft  hij  de  taak:  het  evangeliseren  van  de 
plattelandsbevolking.  Hij organiseert solidariteitsacties, verzamelt kapitalen om de bevolking 
van de door oorlog geteisterde gebieden te helpen, hij wordt de concrete ondernemer voor het 
geestelijk herstel van de clerus.

Vincent zet zich in voor hen die het meest door de samenleving worden verwaarloosd: 
vondelingen, schamele armen, bedelaars, gevangenen, bejaarden, dementen.  Hij biedt niet 
alleen oplossingen op individuele schaal maar ziet de mens, geïntegreerd in een samenleving 
en in structuren.  Hij organiseert de caritas, bouwt structuren, maar ze zijn steeds gericht op 
persoonlijk contact, op rechtstreekse en blijvende hulp aan de behoeftige mens die als een 
persoon moet benaderd worden.

Vincent voorkomt dat de kleine mens een naamloze wordt.   Hij  is de man van de 
concrete liefde en het persoonlijk contact.  Hij heeft de moed de kerk en de maatschappij te 
wijzen op hun verantwoordelijkheid tegenover de armen.  Met woord en daad heeft hij de 
mensen en de sociale structuren van zijn tijd indringend beïnvloed.

Het geheim van zijn dynamisme en van zijn caritatief realisme is de geest van Jezus-
Christus.

Zr.Irene Crols
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