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Beste Poverellovrienden,

Sinds enkele weken zijn Kristel en ik mama en papa geworden van 
een kleine jongen, Arno.  Deze gebeurtenis doet nadenken over het leven in al 
zijn aspecten.  Wie een pasgeboren mens in zijn handen houdt, ontmoet het 
mysterie van het leven;  het grote wonder dat elke mens eigenlijk  is.   Dat 
kleine  wezentje,  ontstaan  uit  onze  ontmoeting,  wordt  ons  plots  helemaal 
toevertrouwd.  Je weet nog niet eens hoe je het moet vasthouden en toch zal 
het zijn eerste levensjaren vooral afhangen van de zorg van zijn mama en 
papa.  De pasgeborene van zijn kant lijkt vol vertrouwen te zijn dat hij goed 
onthaald zal worden.  Het lijkt vanzelfsprekend dat men zo'n wezentje met de 
beste zorgen omringt.  Zijn kleinheid en hulpeloosheid vertedert al wie er naar 
kijkt.  Heel zijn wezen is een vraag om geborgenheid, warmte en tederheid. 
Het roept het beste in de mens naar boven.  Voor ons was het vlug duidelijk: 
'nooit zal deze kleine mens uit ons hart kunnen gewist  worden, wat  er ook 
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gebeurt'.  In die enkele weken hebben we al mogen ervaren dat die kleine 
baby, die nog niet kan gaan of spreken, niet alleen zorgen geeft, maar dat hij 
ook een zonnetje in huis is, dat ons veel warmte en liefde geeft.  

Eens de eerste emoties wat bedaard zijn, roept die 'kleine' –letterlijk en 
figuurlijk-  op  tot  de  realiteit.   Hij  wil  eten  en  liefst  zo  vlug  mogelijk.   De 
verzorging, het badje, warme kledij,… zovele kleine, praktische dingen, zijn 
voor hem van levensbelang.  En geleidelijk aan ziet men hem veranderen.  Hij 
groeit,  hij  lacht,  hij  kijkt,…  en men  stelt  zich  de vraag:  wie  is  dat  ventje 
eigenlijk en wat zal hij later worden?  Wat staat er hem allemaal te wachten 
op zijn levensweg? 

Terwijl  we samen proberen een thuis op te bouwen, groeit  ook het 
besef dat hij vanuit deze thuis de grote wereld zal moeten ontdekken.  Het is 
dus noodzakelijk  dat  hij  een gezond lichaam heeft  en een gezonde geest. 
Eens zal hij zelf moeten weten wat goed en slecht is.  Naast de opvoeding en 
vorming die hij van ons mag verwachten, willen we hem ook laten delen in 
onze hoop en in ons geloof.   Onze hoop op een betere wereld,  waar  alle 
mensen samen een grote familie vormen; ons geloof in Jezus die de weg, de 
waarheid en het leven is.  We zijn er ons van bewust dat hij uiteindelijk zelf 
zijn weg zal moeten zoeken en gaan, maar we willen hem de instrumenten 
meegeven om een gelukkig mens te worden, iemand die anderen gelukkig 
maakt. 

Sommige  van  zijn  neefjes  dromen  ervan  dat  hij  goed  zal  kunnen 
voetballen, andere hopen dat hij muziek zal kunnen spelen,… En zo droomt 
iedereen wel van een mooie, succesvolle toekomst voor zichzelf en voor wie 
hem dierbaar is.  Maar ook Gods droom is aanwezig in ons kind, zoals in elke 
mens,  in  welke  mate  hij  ook  getalenteerd  is:  Gods droom  van liefde,  van 
gegeven zijn aan elkaar.  Wij willen hem dan ook helpen, zodat hij die droom 
mag ontdekken en tot de zijne maken.

Als  men in de wereld  om zich  heen kijkt,  lijkt  deze droom bij  veel 
mensen  niet  meer  te  leven.   Men  is  zo  gekwetst  door  het  leven,  zo 
ontgoocheld, dat men niet meer kan dromen.  Wie nooit mensen gekend heeft 
die in deze droom geloven, zal waarschijnlijk ook nooit deze droom in zichzelf 
kunnen ontdekken.  Nochtans is  elke mens even hulpeloos en even naakt 
geboren, is elke pasgeboren baby even vertederend en is bij  elke bevalling 
een moeder aanwezig.   Wie een baby in zijn armen houdt, ziet de wereld met 
andere ogen.  Hij voelt hoe kwetsbaar het leven is en hoe zorgzaam men er 
moet  mee omspringen.   Je kan dan niet verstaan waarom  men sommige 
kinderen niet laat geboren worden.  Je beseft hoe diep een moeder, die haar 
eigen kind niet kan helpen opgroeien, moet gekwetst zijn.  Je kan het leed en 
de zorg van ouders, wiens kind ziek is, een beetje vermoeden.  De beelden uit 
Afrikaanse landen, van moeders die geen eten hebben voor hun baby, doen je 
gruwelen.  Geweld en onrecht dat kinderen wordt aangedaan, krijgt zijn volle 
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gewicht.  Moest dit met onze baby gebeuren dan…. en toch gebeurt het elke 
dag, op vele plaatsen.  

Wie een baby in zijn armen houdt, beseft hoe klein en hulpeloos hij 
zelf geweest is; hoeveel zorg en liefde er nodig zijn om op te groeien. 

Wie een baby in zijn armen houdt en kijkt naar de mensen om zich 
heen, kan in elk van hen de baby zien, die ze eens geweest zijn.  Maar tevens 
kan men de pijn aanvoelen van iemand die ontgoocheld is in het leven en in 
zichzelf, de pijn van iemand die geen vertrouwen meer heeft en kan geven, de 
pijn  van iemand die niet meer  kan geloven dat er  Iemand is  die van hem 
houdt, de pijn van hen in wie Gods droom zo diep verborgen zit.

Op  kerstdag zien we  weer  het  tafereeltje  in de kerststalletjes.   Die 
kleine baby, die met zijn ouders, in weinig comfortabele omstandigheden (in 
een stal, op een beetje stro, tussen een os en een ezel), beschutting heeft 
gevonden.  Waarom is die geboorte zo bijgebleven?  Wie is er toen geboren 
dat men er nu, twee duizend jaar later, nog van spreekt en aan denkt. De 
joden hadden lang naar deze geboorte uitgekeken.  Zij hoopten op iemand die 
hen  zou  komen  bevrijden.   Het  is  allemaal  anders  begonnen  en  anders 
afgelopen dan men gedacht had.  Het was geen prins, hij was niet machtig, hij 
stelde zich op als dienaar en vond vooral erkenning bij kleine mensen.   Maar 
in deze persoon was Gods droom, helemaal  ongeschonden aanwezig.   De 
droom, waar mensen sinds eeuwen naar op zoek waren, kwam in deze kleine 
mens de mensheid tegemoet.  De bevrijding die Hij is komen brengen, is een 
bevrijding van ons egoïsme, een bevrijding van de wereldse waarden door de 
Goddelijke waarde: de Liefde.

We zouden kerstdag het feest van de pasgeborenen kunnen noemen; 
het feest van de zorg voor het leven; het feest van de liefde voor de kleine 
medemens; het feest van de vriendschap.  Maar het is vooral het feest van de 
Scheppende  Liefde,  oorsprong  van  elk  nieuw  leven;  het  feest  van  Gods 
droom die langs elke pasgeborene, helemaal aan de zorg van mensen wordt 
toevertrouwd.  Kerstfeest: het begin van Gods openbaring.

Als we Jezus leven bekijken, zien we dat die droom geen droom van 
succes en rijkdom is; geen droom van een gemakkelijk en rustig leven.  Wie 
wil  dat deze droom van liefde realiteit  wordt,  zal moeten ontwaken en zich 
inzetten, tegen de stroom in roeien.  Hij zal in grote stormen terechtkomen, 
maar in vrede en met het vertrouwen van een pasgeborene, zal hij weten dat 
er Iemand is die voor hem zorgt, die van hem houdt!

Moge Kerstdag een dag worden waarop we Gods' droom in onszelf en 
in  de  medemens  rondom  ons  opnieuw  ontdekken.   Het  wordt  een  zalig 
kerstfeest!

Johan
Op weekend naar Bouworde-Poverello te Heusden Zolder met als thema: 
'armoede'.  
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Armoede omvat veel meer dan ik op 't eerste zicht had gedacht.  Dat 
bleek uit het interessante en gevarieerd programma.

Vrijdagavond toegekomen, werden we verwelkomd door Jean-Marie 
en Jettie.  Na de maaltijd togen we naar de conferentiezaal, waar Johan ons 
het programma presenteerde.  Jean-Marie leerde ons het huis beter kennen, 
waar vooral het onthaal van groepen voorop staat.  Bouwgezel Frans vertelde 
ons  over  de  bouworde:  het  ontstaan,  de  evolutie  en  het  samengaan  met 
Poverello.

Zaterdag kwamen  er  nog  heel  wat  mensen bij,  zodat  we  met  een 
zeventigtal  waren.   Wat  we  die  voormiddag  te  horen  kregen  was  ronduit 
schitterend.   Stefan  Sercu,  andersvalide,  vertelde  ons  over  zijn  armoede, 
maar met wat een overtuiging; met wat een enthousiasme en vooral met veel 
humor  en  liefde  voor  het  leven.   Stefan  gaf  ons  hiermee  een  prachtig 
geschenk, dat ons nog lang zal bijblijven.

Enkele  zinnen  uit  deze  intense  getuigenis:  "Men  kan  zichzelf  niet 
redden.  We hebben anderen nodig  om gelukkig  te worden.   De grootste 
armoede is:  overal  alleen voorstaan.  Het grote geheim  van het  leven:  de 
ervaring van welkom te zijn, de ervaring van bemind te worden.  Het feit van 
te weten dat men niet alleen is met zijn armoede, verandert alles.  Wanneer 
men met zijn armoede wordt geconfronteerd, staat men niet voor een muur, 
als er iemand is die zegt: ik ben er, je bent niet alleen.  Je  voelt dat je bemind 
wordt."

"Ik kan niet anders dan vertellen over het grote verhaal van liefde, van 
God en de mensen.  Als men aan iemand in nood iets geeft, een glas water, 
een  knipoogje,  een  glimlach,  een  tekentje  van  liefde,  een  woord  van 
bemoediging, … verandert de wereld.  Het is de motor van liefde.  Het is de 
kracht van de liefde die de wereld draaiende houdt.  De grote armoede van de 
jeugd is hun rijkdom, ze hebben alles.  En dan kan men denken dat men niets 
meer nodig heeft en altijd maar bezig zijn met voetbal, muziek, ballet, … Wat 
de jeugd en wat iedereen nodig heeft, is dat we durven binnengaan in onze 
armoede.  Het is een moeilijke, maar een belangrijke oefening; niet ergens 
anders gaan zoeken, maar in zichzelf durven kijken.  Durven stil worden, het 
materialisme en de consumptie de rug toe keren.  Dit is voor vele jongeren 
iets nieuws:  in de stilte luisteren naar het mysterie  dat aanwezig  is  in hun 
binnenste,  in  elke  mens.   Dit  is  de  enige  weg  om  terug  de  vreugde  te 
ontdekken en zijn hart open te stellen voor het geheim van de wereld.  Als je 
echt gelooft, er diep van overtuigd bent dat je bemind wordt, dan komt er een 
vrede en vreugde in je hart die niemand je nog kan afpakken; dan verandert 
alles.   Maar  we  moeten  gemarineerd  worden  in  de  liefde.   We  moeten 
ondergedompeld, doordrongen zijn van het besef dat we bemind worden." 

In de namiddag bespraken we dan 'armoede' in groepjes:  armoede in 
't  onthaal,  armoede bij  de medewerkers,  armoede bij  de jeugd … wat  erg 
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verrijkend was.  's Avonds zorgde Lucienne voor een vrolijke noot (niet dat er 
voor de rest geen vrolijke noten waren) en sloten we al zingend de dag af.

Zondagvoormiddag nam priester Lagae ons mee in de geschiedenis 
naar eind negentiende, begin twintigste, eeuw naar het leven van Charles de 
Foucauld, een sterke inspirator voor Jan Vermeire (en hopelijk ook voor ons). 
Enkele zinnen uit  zijn  uiteenzetting:  "Tegenover  God is  alles in feite  niets, 
maar tezelfdertijd krijgt alles van Hem zijn waarde.  Van zodra ik geloofde in 
God, begreep ik dat ik niet anders meer kon dan leven voor Hem.  Jezus, God 
die mens geworden is, die de laatste plaats heeft ingenomen, zodat niemand 
hem die nog kan afnemen.  Jezus navolgen in alles, Hij is het grote voorbeeld. 
Jezus  navolgen  in  zijn  verborgen  leven  te  Nazareth,  in  eenvoud,  in 
vriendschap, in dienstbaarheid.  Het evangelie brengen met zijn leven en niet 
louter met woorden of predikaties.  Een universele broeder worden.  Op het 
moment dat hij zelf  arm wordt, het niet meer ziet zitten, wordt hij geholpen 
door hen die hij wilde helpen.  Zij geven hem het beste van wat ze hebben, 
zodat  hij  terug  op  krachten  zou  komen.   Op  dat  moment  weet  hij  zich 
aanvaard."  

We beëindigden het weekend met een Eucharistieviering, opgeluisterd 
door Lucienne, waarna we nog een laatste maal  mochten genieten van de 
kunsten  van  de  kookploeg.  Bedankt  hiervoor,  dank  ook  voor  het  goede 
onthaal, het gezellig samenzijn en hopelijk tot in 't kort.

David.

Op uitstap naar Bokrijk.
Op 19 september, bij stralend weer, gingen alle 'poverellos' (ca. 400) 

op reis naar Bokrijk.  De busreis, met een mooi muziekje op de achtergrond, 
was reeds een ontspanning… evenals het verfrissende drankje dat ons werd 
aangeboden bij onze aankomst.  Hierna gingen de meesten het grote domein 
verkennen, met  het  elektrische treintje,  dat  ons door  de mooie  natuur  met 
bossen  en  vijvers  voerde.   Er  was  ook  mogelijkheid  om  het 
openluchtmuseum, met dorpen uit vervlogen tijden, te bezoeken.  Verder was 
er een gedetailleerd bezoek aan een boerderij,  aan andere gebouwen waar 
oude beroepen werden uitgeoefend en een indrukwekkende molen.  Klein en 
groot konden zich ook uitleven in de speeltuin.

We kwamen terug samen voor het middagmaal,  dat we dankzij  het 
mooie  weer  buiten  konden  gebruiken.   Sommigen  zetten  daarna  hun 
wandeling, te voet of met de auto, verder terwijl  anderen wat uitrustten in de 
schaduw, of gewoon wat zaten te praten.

Om 16u. was er een vieruurtje met koffie, in de zaal of buiten in kleine 
groepjes,  met  animatie  van  twee  folkloristische  muzikanten  en  een 
goochelaar.  
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"Mijn muziek… is de stilte, zei ons iemand die op een afstand manden 
aan het vlechten was…  Dit is een beetje wat we beleefd hebben in Bokrijk: de 
rust, de kalmte, de ontmoeting, de vriendschap…  

Dank aan allen die hebben bijgedragen om van deze dag een beetje 
een droomdag te maken!

Zr.Noëmi
Onze overledenen

Frederic (68 jaar) is van ons heengegaan.  Voor hij in Poverello kwam 
wonen, kwam hij reeds verschillende maanden eten.  Sinds 1993 woonde hij 
bij  ons.  Hij was iemand die niet veel contact zocht en sinds vele jaren zijn 
eigen weg ging.  Hij hield ook contact met de protestantse gemeenschap, die 
zijn  familie  nog  gekend  had.   Zij  hebben  de  eenvoudige  en  oprechte 
uitvaartdienst  verzorgd.   Hier  een fragment  uit  de  homilie:   "Frederic  had 
dikwijls  een project, maar het was voor hem onmogelijk  echt vertrouwen te 
geven aan anderen om het te helpen realiseren.  In zijn binnenste droeg hij 
een diepe wonde die hem belette om anderen te ontmoeten en  zich door 
anderen te laten waarderen.  Ideeën en gedachten kwelden zijn geest, zodat 
hij achterdochtig werd tegenover degenen die enkel een beetje wilde helpen, 
volgens hun mogelijkheden.  Hij had het moeilijk om de vrede van het hart te 
vinden.  Het is met dit reële en diepe lijden in gedachten, dat ik de tekst van 
het evangelie van Mt. wil  laten horen, waar Jezus zegt: "Kom tot mij, gij die 
moe zijt en beladen en ik zal u rust en verlichting schenken."  Dit woord van 
Jezus  is  een  oproep  tot  kalmte,  bestemd  voor  elkeen,  een  oproep  tot 
vertrouwen, een oproep tot rust.  "Kom tot mij"  Jezus nodigt uit om dichter bij 
Hem te komen,  om  de te  zware  last  af  te  leggen.   Hij  nodigt  uit  tot  een 
nabijheid van harten, wat uitmond in vertrouwen.  Vertrouwen in de betekenis 
van zich toevertrouwen aan iemand in wie men gelooft.  Dit vertrouwen is een 
oproep tot het delen van de lasten die dikwijls te zwaar zijn om dragen.  Delen 
met God, met Christus, maar dikwijls door bemiddeling van een mens.  Het is 
door tussenkomst van een man, een vrouw,  dat God ons bij  dit  delen van 
lasten wil helpen.

In sommige situaties lijkt God wel doof, stom of afwezig te zijn voor 
wie  lijdt,  maar  Hij  handelt  langs  de  man,  de  vrouw  die  Hij  op  zijn  weg 
geplaatst heeft.  Op een zekere manier hebben we dit proberen doen voor 
Frederic."

 Hubert  (74  jaar),  echtgenoot  van  Georgette,  medewerkster  van 
Poverello Tongeren, is na een lange ziekte overleden.  Heel bewust heeft hij 
afscheid genomen van zijn familie en zijn vrienden en van het leven hier op 
aarde,  om  nu op een andere  manier  aanwezig  te  zijn  voor  hem die hem 
gekend hebben.
Een zieke vrijwilliger schreef ons:
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Zieken – behoeftigen – gezonden – vrijwilligers  – allen zijn er voor 
mekaar en zijn we één.

In het dagelijkse leven denkt men niet zoveel na, omdat we ons werk 
hebben, maar als we ziek zijn, armoede, geestesvermoeidheid, stress, enz. 
hebben, denken we eens te meer na.  Als we gekweld worden door operatie 
of neerslachtigheid dan heeft men tijd om na te denken en te mijmeren, soms 
te  fantaseren,  maar  ook  soms  om  depressief  te  worden,  maar  dan  is 
ingetogenheid, bezinning en gebed een goede oplossing.

Dan gaan onze gedachten, gevoelens meer naar het echte leven.  We 
denken na over 'de tijd van toen' en de tijd van nu.

Het leven is soms mooi, maar er komen bij iedereen soms sombere 
dagen en voelen we  ons moedeloos,  maar  goed dat  we  dan bij  vrienden 
terechtkunnen.  Goed dat we ons ook kunnen optrekken aan ons geloof en 
sterkte putten bij de Heer.

Sommige mensen kunnen positief  zijn en hun armoede aanvaarden, 
maar sommigen niet.  Daarom, mensen helpen in onze buurt, opvangcentra, 
hospitalen, homes is een hulp van de vrijwilligers aan de zwakken.  Iedereen 
geraakt graag uit zijn miserie en uit een diep ellendig gat.  Maar we moeten 
de moed hebben en moed geven om uit  die neerslachtigheid en stress te 
geraken met hulp van vrienden.

We  moeten ook  als  vrijwilligers  in  de bres  staan en  medemensen 
trachten te helpen, juist zoals dokters en verplegers.

Het is werkelijk een troost als men als zieke, bedlegerig of arme in de 
put zit en getroost wordt door vrijwilligers.  Een goed woordje doet dan zo'n 
deugd.

We moeten voor iedereen een hart hebben op de juiste plaats.
In Poverello, maar ook op andere plaatsen, worden mensen geholpen, 

getroost,  opgebeurd,  verzorgd  en aangesproken.   Vooral  een oog  hebben 
voor  mensen die het  niet meer  zien zitten,  zowel  jongeren of  ouderen die 
depressief worden of zijn.

We  moeten  voor  mekaar  'vitamines  voor  het  hart'  zijn,  met  onze 
glimlach,  zoals  Bond zonder  naam  het  schrijft.  'En lachen is  een ernstige 
zaak.'

Er is nog veel miserie op de wereld, maar laten gezonden de zieken 
en armen helpen, door een bezoekje of glimlachend woord, een goede raad, 
hulp.

Dan wordt het een hemel op aarde en dit is het werk van zovele blije 
vrijwilligers.

Nog een zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Jan

7



Kerstmis in Poverello 
Met vreugde in het hart denk ik reeds aan die mooie, drukke dag.  Een 

dag zo anders dan andere dagen.  Dan leeft er feestvreugde.  Iedereen met 
zijn  gaven  en  mogelijkheden  draagt  zijn  steentje  bij  om  er  een  gezellig 
samenzijn  van  te  maken.   Men ziet  de koks  in  potten en pannen roeren, 
anderen zijn ijverig bezig met de afwas, weer anderen maken de feesttafels 
klaar en zorgen voor kerstsfeer.  De telefoon rinkelt ook geregeld,…

Doorheen al de drukke bezigheden heen zie en hoor je zalig kerstfeest 
wensen,  zie  en  hoor  je  meer  dan  woorden  kunnen  uitdrukken;  een 
schouderklopje, tintelende ogen, een traan.  Bij sommigen komt dan heimwee 
naar boven, men denkt aan vroeger en vertelt met ontroering zijn verhaal.  

Om twaalf uur begint de Eucharistie.  Jean-Luc die voorgaat, nodigt uit 
om de diepe boodschap van Kerstmis waar te maken in ons leven.  Samen 
zingen  we  de  mooie,  eenvoudige  kerstliederen  en  zien  we  mekaar  in  de 
warmte van de vele lichtende vlammekens …alsof deze kaarsen en de Heer 
zelf ons willen zeggen: "Mensen zijt licht en brengt warmte in deze wereld… 
Probeer te doen wat ik jullie heb voorgeleefd."

Na de viering  genieten we  van de lekkere maaltijd  en de hartelijke 
sfeer onder elkaar.

Ook dit jaar komt Chantal Calin liedjes zingen voor ons.  We zullen 
weer stil worden bij liederen van Edith Piaf en andere.  We zullen soms ook 
kunnen meezingen.  Het wordt een blij weer zien en weer horen.

Eens de zon onder is gaat men terug naar huis met een blij hart.  De 
vlijtigste biekens ruimen dan nog wat op, zodat alles weer klaarstaat voor 's 
anderendaags.  Nog wat nakaarten bij een goeie tas koffie, om dan moe maar 
tevreden huiswaarts te keren.

Zs. Hilde
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