
HET WEEKEND VOOR DE MEDEWERKERS TE BANNEUX.

Zonder echt te weten waaraan ik me kon verwachten, heb ik mij ingeschreven voor het weekend 
van de Poverellomedewerkers, dat plaatsvond op 10 en 11 april in Banneux.  Wat mij motiveerde was 
het verlangen om andere medewerkers te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, samen na te denken, te 
bidden.  En ik werd niet teleurgesteld, integendeel!

Het waren twee dagen van grote broederlijkheid, eenvoud, onthaal en respect voor iedereen.  Of 
we bijeenkwamen voor gebed, om samen na te denken, of voor ontspanning, het waren aangename 
momenten die deugd deden.

Als  Franstaligen  waren  we  in  de  minderheid,  maar  dat  hebben  we  geen  enkel  moment 
ondervonden, want alles werd nauwgezet vertaald, tot zelfs de liturgische liederen, zodat niemand zich 
buitengesloten voelde.  Kon dit maar overal zo gebeuren, bij  ons in België, maar ook elders in de 
wereld, waar de taalproblemen de volkeren tegen elkaar opzetten…

Dit weekend heeft me ook beter doen begrijpen waarom er een Poverello in Banneux is.  De 
boodschap van de Maagd der Armen is immers wat wij proberen te beleven in alle Poverellos: het 
onthaal van hen die lijden, om hun miserie te verlichten en hen te helpen; het aanvaarden van onze 
beperktheden, onze persoonlijke armoede, en het ten dienste staan van de armen; het openstaan voor 
elke mens, wat ook zijn land, ras of godsdienst is.

Wat me ook zeer aangesproken heeft waren de twee bezoeken die we afgelegd hebben.  Eerst 
naar de Foyer de la Vierge des Pauvres, waar personen opgevangen worden die hun alcoholisme willen 
overwinnen.  Vervolgens naar het kasteel van Chaityfontaine, aangepast om zieke en gehandicapte 
bedevaarders te onthalen.  Deze twee huizen, die belangrijk en nuttig zijn, rusten op de schouders van 
bewonderenswaardige  medewerkers,  die  zich  volledig  en  vrijwillig  inzetten  opdat  alles  goed  zou 
draaien  voor  de  mensen  die  een  beroep  op  hen  doen.   Mensen  ontmoeten  die  zo,  dag  na  dag, 
eenvoudigweg hun leven geven voor de anderen, dat laat je niet onberoerd!

Voor mij waren deze twee dagen een genade.  Dank aan Johan en allen die eraan meegewerkt 
hebben om dit weekend te organiseren en ervan te maken wat het was!

Micheline Docquiert
Beste Poverellovrienden,

Wat is er zo bijzonder aan het leven in Poverello? Iedereen die Poverello een beetje kent kan 
hier een antwoord op geven en zal waarschijnlijk zijn eigen accenten leggen.  Voor mij is het onder 
andere het spontane en ongekunstelde van heel het gebeuren; de grote verscheidenheid van de mensen 
die er langs komen, elk met hun eigen verhaal; het feit dat je er gewoon jezelf mag zijn en tenslotte ook 
de diepere dimensie van het leven, de Liefde, die er een centrale plaats krijgt.  Wellicht zijn het al deze 
dingen samen, die maken dat Poverello een echte leerschool is, een ontmoetingsplaats, waar je jezelf 
en anderen leert kennen, en waar je vanuit deze ervaringen verder op zoek gaat naar de ware zin van je 
bestaan.  

Het is een school waar geen diploma’s worden uitgereikt, omdat men blijkbaar nooit volleerd is; 
een  school  zonder  blokperiodes  en  examens,  maar  enkel  met  dagelijks  werk.   Er  zijn  geen 
onderwijzers,  leraars  of  professoren,  maar  medestudenten  die  ook  onderweg  zijn,  sommigen  al 
meerdere jaren en anderen nog maar pas, maar allen leren samen en van elkaar.  Het is een school 
zonder vast uurrooster en strak ingedeelde vakken.

Dit zal veel jongeren als muziek in de oren klinken.  Dit is immers waar sommigen al jaren naar 
zoeken en van dromen.  Allicht zal het ook vlug argwaan wekken.  Het lijkt wel een reclamestunt, 
zoals een winkel met de slogan: “hoe meer u koopt, hoe meer u bespaart”, tot men aan de toonbank 
komt!  En de vragen zullen volgen: Maar wat leer je daar dan?  Hoe oud moet je ervoor zijn?  Welke 
vorming moet je hebben?  Wat kan je er later mee doen?  Hoeveel vakantie heb je er?  

Hier volgen enkele antwoorden.  Wat kan je leren in Poverello: samen werken en leven met 
anderen; het evangelie en de echte waarden van het leven beleven; hoe onze samenleving werkt en 
waarom sommigen uit de boot vallen; dat we bij elkaar horen en allen zussen en broers zijn; wie je zelf 
bent, je eigen kleinheid en armoede.



Wat wordt er van de studenten verwacht: dat ze zich ten dienste stellen; dat ze beseffen dat ze 
nog veel  moeten  leren.   Wat  is  het  toekomstperspectief:  werk  in  overvloed;  een ervaring  die  kan 
bijdragen tot het uitbouwen van je leven, die je kan helpen om een goed en gelukkig mens te worden, 
ondanks de zorgen en beproevingen die je misschien zal moeten verwerken.

Een ‘Poverello-vorming’ is dus geen garantie voor een succesvolle loopbaan waar je veel geld 
mee kan verdienen.  In onze maatschappij gaat veel aandacht en bewondering naar degenen die het 
‘maken’,  naar  wie  succes  oogst.  Het  is  dan  ook  vanzelfsprekend  dat  veel  kinderen  en  jongeren 
opkijken naar deze idolen en ervan dromen ooit even groot, beroemd en succesvol te worden.  Met dit 
ideaal voor ogen vraagt men soms heel wat van zichzelf en ontzegt men zich vele dingen.  Sommigen 
vergeten daarbij waar het echt om gaat en willen kost wat kost dit doel bereiken, alsof het slagen van 
hun leven enkel daar van afhangt.  

In Poverello ontmoet je mensen, die aan deze strijd om steeds meer te hebben en steeds groter te 
worden, niet meer kunnen of willen meedoen.  Sommigen hebben reeds een lange weg afgelegd.  Ze 
hebben harde lessen gekregen.  Ze konden het tij niet doen keren: tegenslag, ziekte en onmacht hebben 
hen klein gekregen.  Zo leerden ze het leven op een andere manier bekijken en moesten ze hun houding 
tegenover succes en rijkdom herzien.  Ze kwamen er los van en gingen, misschien noodgedwongen, op 
zoek naar een ander geluk.  In plaats van te kijken naar wat je niet kan en hebt, leer je genieten van wat 
je wel nog kan en blij zijn met wat je hebt.  Het is de kunst jezelf te leren aanvaarden en je eigen 
armoede onder ogen te zien. Je durft jezelf worden, hebt geen masker meer nodig.  Dit lijkt me ook de 
eerste vereiste om aan jezelf te werken.  Het is geen gemakkelijke, maar wel een belangrijke stap.  In 
onze samenleving wordt ons immers steeds geleerd onze kleine kanten goed te verstoppen.  Is echter, 
in vele gevallen, het besef dat je ziek bent niet de eerste stap naar een genezing?  Hierdoor leer je dat 
een mens niet is wat hij heeft aan geld of diploma’s, maar dat men mens is in de mate dat men zijn hart 
openstelt voor iedereen en alles om zich heen.  

Zo is Poverello voor mij de school van het hart.  Ik leer er leven en liefhebben: mijn ogen, oren, 
mond, handen, voeten en mijn verstand gebruiken met mijn hart.  Elke dag opnieuw merk ik hoeveel 
mensen  hongeren  naar  gerechtigheid  en  vrede,  hoevelen  dorsten  naar  een  beetje  erkenning  en 
hartelijkheid, zowel hier in ons klein landje, als in de grote wereld rondom ons.  Ik probeer elke kans te 
benutten om iemand te helpen en gelukkig te maken, want het is een kans die niet meer terugkomt. 
Hoewel ik er niet altijd in slaag, krijg ik toch telkens weer nieuwe kansen.  Zo ontdek ik mijn eigen 
beperktheid en armoede.  

De  waarden  die  in  Poverello  gelden,  zijn  niet  dezelfde  als  degene  die  de  maatschappij 
vooropstelt.  In deze context versta ik ook de woorden van Jezus, als Hij zegt: “Mijn Rijk is niet van 
deze wereld”.  Op een ander ogenblik heeft Hij gezegd: “Het Rijk Gods is midden onder u”.  Werken 
en leven in Poverello is inderdaad bouwen aan een rijk dat niet van deze wereld is, maar waar deze 
wereld zoveel nood aan heeft.  Het is ‘geloven’ in de Liefde.  

De vakantie staat voor de deur.  Er zullen voor elk van ons gelegenheden zijn om te bouwen aan 
dat Rijk, om onszelf niet op de eerste plaats te stellen.  Laten we deze kansen niet voorbijgaan.  

Ik wens iedereen zonnige zomermaanden toe, in uw hart en in uw omgeving.

Johan

Een woord van dank aan iedereen die met Poverello meeleeft en meedeelt; vooral aan hen die 
voor onze gemeenschap en zijn intenties bidden.  Mag ik u speciaal onze zieken aanbevelen: sommigen 
zijn al sinds jaren trouwe bezoekers; anderen zijn vaste medewerk(st)ers die door hun ziekte, met veel 
spijt in het hart, niet meer kunnen komen helpen.

En aan wie pijn of verdriet  heeft,  aan wie zich onbegrepen of  alleen voelt,  durf ik vragen: 
vergeet uw broers en zussen in Poverello niet en, indien mogelijk, offer een beetje van uw lijden voor 
hen.  

Dank u wel voor alles wat jullie al voor Poverello gedaan en verkregen hebben, en voor alles 
wat jullie nog mogelijk zullen maken!



Weer hebben enkele van onze Poverello-vrienden ons verlaten:
Roger (62 jaar) is, na een verblijf van verschillende jaren in Poverello Banneux, vertrokken naar 

de Vader.  Enkele maanden voor zijn overlijden vergezelde hij mij eens naar Brussel, want hij was ook 
daar gekend.  In de wagen vertelde hij  dat hij  vroeger veel rondreed met een zware moto. Als hij 
vermoeid was stopte hij ergens op een parking en ging onder een struik slapen.  Dit was de vrijheid 
voor hem.  Sinds 1990 waren, na een trombose tengevolge van een zware hartoperatie, zijn rechterbeen 
en -arm verlamd.  De laatste jaren was zijn elektrisch wagentje, waarmee hij tot 6 km per uur kon 
rijden, zijn vrijheid geworden.

Julienne (84 jaar), beter gekend als mamie, was sinds 20 jaar een trouwe bezoekster.  Wanneer 
Jan in Brussel op bezoek kwam, dronken ze samen een tas koffie in het kleine zaaltje.  Dit waren echte 
feestmomenten, er werd verteld over de beginjaren van Poverello en de eerste bezoekers.  Onlangs is 
zij plots gevallen op straat en nog voor de ziekenwagen ter plaatse kwam, was ze reeds overleden.  

Nog andere Poverellovrienden zijn overleden: o.a. de vader van zuster Mieke die elke vrijdag in 
Brussel  op post  is;  de broer en schoonbroer van zuster  Agnes,  een permanente medewerkster  van 
Chaityfontaine en Jeanne, die ook veel in Chaityfontaine geholpen heeft…  Ja, onze Poverellofamilie is 
al goed vertegenwoordigd bij Onze Lieve Heer en wie weet drinken ze allen samen met Jan en zovele 
anderen, in vrede en vriendschap, een lekkere tas koffie?  Het is hen van harte gegund!

Bedevaart  naar Banneux

8 mei 1999: waar men ging langs Vlaamse wegen, kwam men autobussen ‘Poverello’ tegen, 
allemaal op weg naar hun teergeliefde Moeder, de Maagd der Armen te Banneux.

De zon was al  vroeger opgestaan en ze straalde haar  lieflijk  lokkende licht  en haar zachte, 
aangename warmte voor ons uit, alsof ze wilde zeggen: deze kant uit, jullie zijn op het goede pad.

En ja, te Banneux vond de hele Poverello-familie elkaar weer. Sommigen gingen vlug even in 
de voetstappen van Maria, op de weg waarop ze, 50 jaar geleden, Mariette Beco naar de bron leidde, 
naar Jezus. Hoe indrukwekkend! Anderen haastten zich naar de Boodschapskapel, waar het hart diep 
wordt beroerd, omringd als je bent door de boodschappen van Maria. “Ik ben de Maagd der Armen”. 
“Ik kom het lijden verlichten”. “Geloof in Mij, Ik zal in u geloven”. “Bidt veel, Ik zal voor u bidden”. 
“Ik ben de Moeder van de Verlosser, de Moeder van God”.

Rond  Jezus,  de  Bron  waaruit  de  Poverello  leeft  en  verbonden  met  elkaar,  vierden  wij 
Eucharistie. Zang en muziek maakten ons hart open voor de Heer vanaf het begin: ’Tu es là, au coeur 
de nos vies, et c’est Toi qui nous fais vivre’. In het evangelie van deze paaszondag zei Maria ons nog 
met nadruk: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Ja, alleen datgene wat de Heer doorheen ons mag doen, 
is vruchtbaar: dat weten we maar al te goed in Poverello. 

In de homilie sprak Johan uit wat we van meet af aan hadden aangevoeld: Jan was aanwezig en 
vierde mee met ons en met heel de Poverello in de hemel, in gedachten ook met allen die vandaag niet 
naar Banneux konden komen. “In deze Eucharistieviering”, zei hij “wil Jezus ons inspireren en kracht 
geven. Hij wil ons hart voeden met Zijn Liefde. Poverello moet een teken zijn van die Liefde en we 
weten dat velen zoeken en hunkeren naar deze Liefde. Laten we hen niet in de kou staan”.

De trouwe koks waren weer op post  en serveerden een heerlijk middagmaal.  Het  langdurig 
aanschuiven  in  de  lange  staart  bood extra  gelegenheid  om veel  vrienden  weer  te  zien  en  nieuwe 
contacten te leggen.

De Poverellogemeenschap? De één maakt het eten, de andere dient het op, een derde ruimt af, 
een vierde luistert naar het verhaal van een broer of zus. ’Jullie moeten elkaar liefhebben, zoals Ik 
jullie heb liefgehad’, dat staat in onze leefregel. De liefde is niet blind, ze heeft vele ogen. De liefde is 
creatief en vriendelijk, ze is niet jaloers. De liefde denkt niet aan zichzelf, ze geeft zich aan de andere. 
De liefde is niet trots, ze steekt de handen uit de mouwen. De liefde is niet karig, ze is gul. De liefde is 
geduldig, ze is steeds nieuw en steeds oprecht. De liefde geeft,  zonder te vragen. De liefde zet de 
mensen in beweging.



Je ontmoet een jonge medewerkster die je altijd ‘bezig’ ziet, waar je haar ook tegenkomt. Je 
houdt halt bij  twee ‘Witte Zusters van Afrika’, gelukkige mensen die nog willen ‘blijven’ zolang God 
het wil en je weet dat je vrienden bent voor het leven. Je luistert naar een bewoner, op pension in het 
huis, die met eerbied spreekt over André en Roger die plots zijn ‘heengegaan’. Je staat stil bij een 
vrouw uit Duitsland, die voor de eerste keer komt en tafels afruimt, niet 5 minuten, maar tot alles 
gedaan is. Als je bij dezelfde tafel elkaar ontmoet ben je al lang zussen geworden, je kent elkaar al. Ze 
vertelt dat ze al vele jaren in deze geest leeft, en dat ze deze van binnenuit mag onderkennen als ‘de 
geest van Poverello’. Wat een vreugde! En dan ontdekken dat ze dezelfde naam heeft als je overleden 
moeder  en  dat  jijzelf  en  haar  man  dezelfde  patroonheilige  hebben.  Hier  wordt  een  hechte  band 
gesmeed in de belofte voor elkaar en voor Poverello te blijven bidden. Een meisje van ongeveer 8 jaar 
komt naar je toe, een open hartje, een blije blik: ze hoort er ook bij. Ze gaan dikwijls in Poverello eten. 
Ze wijst me haar moeder. Gelukkige vrouw die haar leven wijdt aan haar kind met wie ze dagelijks 
samen bidt. Een moeder en een dochtertje die voor het slapen gaan elk in ‘hun Bijbel’ het Woord van 
God lezen. Gelukkig kind!

En zo heeft ieder zijn verhaal van deze ontmoetingsdag. Je ziet de gezichten open bloeien, het 
hele  wezen  dat  zich  ontspant  en  vreugde  ervaart.  Je  ziet  het  gewoon  bij  de  mensen  die  de  hele 
namiddag ‘rondhangen’ en stilstaan bij  een mens op hun weg. Je ziet  het  bij  mensen die stralend 
terugkeren van het Heiligdom, waar ze de kruisweg meegedaan hebben of bij hen die een koffietje zijn 
gaan drinken of een souveniertje  zijn gaan kopen om straks iemand te verrassen. Je ziet  het weer 
opnieuw bij de kop koffie en de koeken om vier uur en ook achter de ruitjes van de autobussen, waar 
gelukkige mensen met heimwee in het hart afscheid wuiven.

‘t Is zoals Johan zei: hartelijkheid en vriendschap onder de mensen maken het feest en maken 
ons elke dag meer en meer tot broer en zus van elkaar. 

Nee, de dag is nog niet voorbij.  We mogen nog lange tijd in de bus zitten en thuis zal het 
warmer zijn dan ooit, want deze gloed gaat niet zo maar over.

Dank lieve broers en zussen!

Jettie, Poverello Heusden

ONTMOETINGSDAG, 20 MAART 1999.

Pater Koen De Meester,  karmeliet,  is  ons komen vertellen over Teresia van Lisieux, die op 
vijftienjarige leeftijd ingetreden is in de karmel en er acht jaar later overleden is.  Ze heeft de kleine 
kloostergemeenschap niet meer verlaten, maar wist zich intens verbonden met God, de Kerk en alle 
mensen.  Haar ‘kleine weg’, een weg naar de Liefde, inspireert nog altijd duizenden mensen.

Om  te  beginnen  vertelde  Pater  De  Meester  ons  dat  Teresia  tijdens  haar  verblijf  in  de 
moederschoot en tijdens haar eerste levensmaanden, een echte ervaring, een echt beeld van de Liefde 
meekrijgt.  Maar, wanneer ze negen jaar is, heeft ze reeds vier maal afscheid moeten nemen van haar 
moederfiguur.  Ondanks de goede zorgen van het gezin, heeft dit haar toch diep gekwetst.  Ze wordt 
ziek  en  overgevoelig,  probeert  steeds  aandacht  en liefde  op  te  eisen.   Als  kind reeds  bidt  ze  om 
genezing,  ze  zou  een  heilige  willen  worden,  maar  wordt  telkens  in  zichzelf  ontgoocheld.   Op 
veertienjarige leeftijd, na jaren van ‘vruchteloos’ bidden en proberen, krijgt ze een ‘genade’: ze slaagt 
erin haar overgevoeligheid en haar in zichzelf gekeerd zijn te overwinnen.  Haar roeping voor de liefde 
doet haar openbloeien.  Jezus’ liefde doorgeven, dat is wat telt voor haar.

Dit komt tot uiting in haar gemeenschapsleven. 
• Teresia laat zich niet leiden door sympathie of antipathie.
• Ze toont liefde in concrete daden.
• Ze stelt zichzelf en ook alles wat ze bezit helemaal ten dienste van de anderen, ook in haar vrije 

tijd.
• Als ze iemand iets moet weigeren doet ze dat op een wijze die niet teleurstelt.
• Ze rekent niet op een beloning.
• Ze weet zich verbonden met de gemeenschap, ook als ze ziek is.



• Ze oordeelt niet
• Ze zoekt de positieve kanten van de anderen en probeert niet om hen te ontlopen.
• Teresia beschouwt zich als een dienares, een slaaf van de anderen.
• Ze voelt zich vereerd als ze iets kan doen voor iemand anders.
• Ze heeft een voorkeur voor de allerarmsten.

Zo probeerde ze als novicemeesteres haar zusters te begeleiden.  Teresia wist  dat ze het uit 
zichzelf niet kon, maar stelde haar vertrouwen op de Heer.  Hij zou het wel doen, via haar, als ze zich 
met Hem verenigt.

Teresia respecteert de weg en de eigenheid van de andere en zet haar eigen opvattingen opzij. 
Ze laat haar medemensen geduldig groeien, zonder forceren.

Ze zegt: “Aan ons het werk en de inspanning, aan de Heer het succes” en ook “Je moet niet 
werken om heilig te worden, enkel om de Heer genoegen te doen”.

Teresia  praat  niet  over haar  eigen problemen.   Ze zegt  ook nog: “Wie de eer krijgt  is  niet 
belangrijk, als het goede maar gebeurt”.  Ze hecht veel belang aan discretie, aan het bewaren van wat 
haar werd toevertrouwd.  Ze staat open voor dialoog, men mag zijn mening zeggen.  Ze wilde niet 
toegeven aan haar nieuwsgierigheid.  Ze zei: “Als je jezelf zoekt, kan je geen goed doen”.

Hoewel ze haar klooster niet verliet en reeds ziek was, was Teresia zo bezield door de liefde van 
God, dat ze deze wilde uitdragen over heel de wereld en voor alle tijden.  Daarom trok ze zich terug 
om te bidden, in het hart van de Kerk, van waaruit alle kracht en liefde vertrekt.

Een Poverellovriend schrijft ons vanuit zijn cel.
“… Je moet dikwijls spreken over drank en drugs zodat men er het gevaar zou van inzien.  Het 

komt  natuurlijk  door  de  eenzaamheid,  de  scheiding,  mijn  huwelijk  dat  niet  gegaan  is  zoals  ik 
hoopte…”

“… Je mag zeggen dat men een mens nooit helemaal kent.  Hij kan lief zijn en een andere 
persoon in zich hebben.  Het is de alcohol, de drugs die de tweede persoon uitlokt.  Sinds ik in de 
gevangenis ben voel ik me goed en gezond en ik heb me voorgenomen om echt geen glas bier meer 
aan te raken want ik wil de liefde behouden van mijn kinderen en van de mensen die me hebben 
gekend…”


