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Beste Poverellovrienden,

Op een andere plaats in dit krantje kan je lezen dat weer enkele vrienden 
van Poverello overleden zijn.  Telkens opnieuw is de dood niet het punt achter het 
leven, maar veel meer een vraagteken.  Waarom?  Waar naar toe? Welk is de zin 
van dit leven?

Zo was ik onlangs één van de vijf aanwezigen op de begrafenis van Robert. 
Een man die in de Marollenbuurt  woonde en ongeveer 15  jaar  geleden enkele 
maanden in Poverello verbleef.  Er waren vier medewerkers van Poverello aanwezig 
en  een priester  om die  eenvoudige man  naar  zijn  rustplaats  te  brengen.   De 
gemeente had gezorgd voor een begrafenisondernemer.  

Eind december vernam ik dat Zuster Jeanne (67 jaar), een zeer trouwe en 
dienstbare medewerkster van Poverello Gent, was omgekomen in een auto ongeluk, 
plots weggemaaid uit het leven.  Zij die zich jaren heeft toegewijd aan anderen, 
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eerst  in  Afrika,  en  daarna,  wegens  gezondheidsredenen,  hier  in  Belgie,  wordt 
voorgoed  uit  dit  leven  weggerukt,  door  een  'stom'  ongeluk.  Haar  rust, 
vriendelijkheid en dienstbaarheid zullen voor wie haar gekend heeft een voorbeeld 
blijven.  Haar plotse overlijden heeft iedereen verrast.

Serge, een man die al jaren gekend is in Poverello Brussel, wordt ziek.  De 
dokters kunnen geen hulp meer bieden  Enkele weken later is hij overleden.  Hij was 
zo gemotiveerd om zijn leven te herbeginnen en zich in te zetten voor zijn kinderen 
(Raymond 15j.  Fanny 13j.  en Adeline 5j.)  maar  krijgt  de kans  niet  meer.  De 
volgende zinnen  uit  zijn  brieven  werden  reeds  in  het  krantje  van  Juni  1999 
opgenomen : 

“…  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…”

In de eucharistievierig, de zondag in Poverello, worden de brieven van zijn 
twee oudste kinderen  voorgelezen.  Ze hadden hun papa  de woensdag nog een 
bezoekje gebracht,  zonder  dat  iemand vermoedde dat  dit  het  laatste  zou  zijn. 
Raymond schreef : …We zijn een laatste keer samengekomen in familie en je hebt  
ons  een beeld  gegeven  van  een echte  vader,  die  strijdt   ondanks  zijn  lijden;  
tijdens die enkele uren dat we bij jou waren, heb je je ziekte uit je lichaam gezet  
en wilde je meer weten over ons.  Je was echt gelukkig ons te zien, je lachte, je  
schaterlachte zelfs met Fanny en met mij en je zei dat je bereid was om te vechten  
voor ons, want we waren je enige familie die overbleef en de enige vreugde in je  
leven…

Fanny schreef o.a.:  …Je vertelde dat je op een dag zou ontwaken in het  
paradijs  en vanuit  de wolken  naar beneden kijken.  Dan zou je zeggen: "oh,  
verdorie, ik heb hoogtevrees."  Wel, nu kijk ik steeds naar de hemel terwijl ik aan  
jou denk. …

Terwijl ik julie schrijf krijg ik een telefoon dat ook Daniël overleden is.  Hij 
heeft de banken in de zaal  meerdere keren herbekleed en is aan een langdurige 
ziekte bezweken.  Hij was 53 jaar.

Dit  zijn  dingen die meestal  anderen overkomen en die men vanop een 
afstand beleeft.  Tot op het ogenblik dat het mensen zijn die je goed kent, wiens 
strijd en streven je hebt kunnen meemaken.  Plots  lijkt het leven zo kwetsbaar. 
Plots blijkt dat de dood heel dicht aanwezig is en  blijkbaar aan geen enkele logica 
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onderworpen.  Je kan hem uit je gedachten proberen te bannen, maar niet uit je 
leven.  

Wie op de één of andere manier met de dood wordt geconfronteerd, gaat 
automatisch nadenken over het leven, zijn leven en dat van zijn naasten.  Indien we 
deze gebeurtenis meer in ons leven zouden verweven, zouden we waarschijnlijk 
anders leven.  Wie weet dat hij misschien niet lang meer zal leven, stelt andere 
waarden voorop.   Als  je  iemand ontmoet,  waarvan  je weet  dat  hij  of  zij  een 
ongeneeslijke ziekte heeft, zal je die persoon bewuster en met meer 'hart' benaderen. 
Uiteindelijk weten we dat iedereen aan de beurt komt.  

Het  is  dus  duidelijk  dat  ons  leven,  hier  in  deze  wereld,  maar  een 
voorbijgaande fase is.  We maken we maar één seconde mee van de de eeuwigheid 
en toch vinden we onszelf zo belangrijk en kunnen we zo gewichtig doen.  Heeft de 
doods  iets  triestig  en radicaal  in  zich,  het  heeft  ook iets  relativerends en iets 
bevrijdend.  Het moeten achterlaten, afscheid moeten nemen van dierbaren, doet 
pijn, maar betekent ook het einde van de zorgen, de pijn en de angst.  

Binnenkort vieren we weer Pasen.  Maar eerst is er Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag; het 'zinloze' lijden van Jezus en zijn dood.  Hij wordt misbegrepen, 
uitgelachen, gefolterd en in de steek gelaten.  Waarom ?  Door dit lijden werd Jan 
Vermeire in 1975 getroffen.  Zo vertelde hij het zelf: 

…De volgende zondag was ik in zijn kerk, uit nieuwsgierigheid.  In feite  
wilde ik zijn mis bijwonen.  Bij het begin van de eucharistie zei hij: “ik zou jullie  
iets over het lijden willen vertellen”.  Ik dacht bij mezelf: “Het lijden?  Wat kan  
zo’n pastoortje mij over het lijden leren?  Dertig jaar lang heb ik niets dan lijden  
gezien”.  Bij de homilie heeft hij eenvoudig herhaald: “Ik heb jullie gezegd dat ik  
over de zin van het lijden zou spreken”.  Tezelfdertijd toonde hij ons heel traag  
een  klein  kruisbeeld.   In  mijn  voorbije  leven  had  ik  honderden  kruisbeelden  
gezien, maar deze keer stortte mijn wereldje ineen.  Ik begon te schreien als een  
kind.  Ik was de kerk binnengetreden als een meneer en nu was ik nog een klein  
ventje, gebroken, op de knieën.  Eén gedachte hield mij bezig: “Jezus heeft alles  
voor jou gedaan, tot de laatste druppel van zijn bloed gegeven, en jij, hebt voor  
Hem niets gedaan.  Je hebt zelfs nooit meer aan Hem gedacht”…

Misschien werd Jan niet zozeer getroffen door het lijden van Jezus, maar 
wel door de liefde waarmee Hij zijn kruis  droeg om ons te verlossen van ons 
egoisme; om ons te bevrijden uit dit aardse leven; om ons te tonen en te laten voelen 
waar Liefde toe instaat is.  Zo overwon hij voor ons de dood.  Wij zijn geroepen om 
te beminnen en eeuwig te leven.  Hier krijgt het leven op deze wereld pas  zijn 
volledige zin.  Hier wordt ons engagement in Poverello nog van groter belang.  Al 
wat we doen of geven uit liefde, hoe klein het ook is, zullen we kunnen meenemen, 
de rest is ballast en zullen we moeten achterlaten.   
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Pasen nadert! Het feest van de Liefde die de dood overwint.  Het is niet 
vanzelf gegaan, het leek eerst de totale ondergang, maar Jezus is verrezen !

Zalig Pasen Johan

ONZE OVERLEDENEN.

Naast Zuster Jeanne, Daniel, Robert en Serge  hebben ook de volgende 
vrienden ons verlaten:

Georges, de man van Betty, werkte reeds jaren mee in Gent en stond er, zo 
lang het voor hem mogelijk was, in voor de bloemen.

Luc, de man van Maria, heeft er nog allerlei klusjes opgeknapt en vooral 
kleine timmerwerkjes.

Gerard, (57 jaar),  kwam regelmatig eten bij ons in de Zuiningheidsstraat. 
Hij deed er ook zijn middagdutje.  Een ongeluk heeft ook aan zijn leven plots een 
einde gemaakt.  Zijn vrienden waren heel bedroefd, want Gerard was iemand die 
zijn lotgenoten niet in de steek liet.  

Een medewerker van in het begin, heeft Serge (43 jaar) van dichterbij leren 
kennen.   Hij  schrijft:   Bijna  twintig  jaar  geleden,  klopte  hij  aan  de deur  van 
Poverello.  Zwijgzaam en werkloos zoals velen uit zijn geboortestreek, de diepe 
Ardennen, leek hij verlegen, zenuwachtig en bezorgd.  Zijn melancholische ogen 
waren aandoenlijk.  

Enkele maanden later verscheen er een glimlach op zijn gelaat.  Het mirakel 
van de liefde!  Serge en Pascale hielden van elkaar.  Het huwelijk werd in Poverello 
ingezegend en gevierd, eveneens de doop van hun eerste kind, een jongetje.

Serge had werk gevonden.  Het gezin beschikte over een deftige woning, 
een goed voorziene frigo.  Weldra werd er een tweede kindje geboren, een meisje.

Maar het geluk bleek van korte duur.   Omgeving, omgang met dubieuze 
vrienden, betekenden het einde van het gezinsgeluk.  Doorheen alle teleurstellingen 
bleef de liefde voor zijn kinderen –nu zijn er drie- de allereerste zorg van Serge.

Een zekere avond, waarop veel gedronken werd, eindigde tragisch.  Serge 
werd aangehouden en buitengewoon zwaar veroordeeld.  Na en tijdje kan hij zich 
aanpassen  in de gevangenis van Vorst, waar hij regelmatig mag werken.  

Nadien werd hij overgeplaatst naar Nijvel.  Daar leed hij zwaar aan diepe 
eenzaamheid,  zonder  werk,  inkomen of  bezigheid.   Hij  aanvaarde  slecht  deze 
toestand, en zat in de put.  Maagkanker heeft hem buitengewoon vlug aangetast. 
Lichamelijke pijn maakte zijn morele onrust nog erger.  
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Begin februari  nam Serge moedig afscheid.  Met een glimlach voor zijn 
gedetineerde makkers, trad hij in het Leven, van waaruit  hij nu op zijn kinderen 
waakt, in de Oneindige Liefde.

Raymond
Piet uit Poverello te Tielt.  Zijn naam was eigenlijk Herman, maar men 

kende hem alleen als Piet.  Zijn levenswijze vonden de meesten onder ons maar zo 
en zo.  Maar hoe dit zo gekomen was weten we niet.  Evenmin als hoe hij destijds in 
Tielt verzeild geraakte.  Of Piet gelukkig was met zijn leven weten we ook niet. 
Ook hij zal  ooit  wel gedacht,  gehoopt of gedroomd hebben dat  het anders zou 
verlopen.  Allerlei gebeurtenissen waarop, men weinig vat heeft, en gewoontes die 
sleur worden, maken een mensenleven echter uiteindelijk tot wat het is.  Met zijn 
familie had hij nog maar weining contact, hij had er overigens maar weinig steun 
aan.

Of hij vrienden had?   Café-vrienden ja,  want  daar  kwam hij wel eens 
graag.  Maar echte vrienden in de betekenis die Toon Hermans aan dit woord gaf? 
Toch wel, één, zijn hondje.  Dat was waarschijnlijk zijn beste maatje!  Daarmee 
ging hij bijna dagelijks een wandelingentje maken in het stadspark en sloeg daar 
dan meestal ook een praatje met Noël, die daar om dezelfde reden was als hij: het 
hondje uitlaten.  Hij had ook enkele goede buren waarop hij kon rekenen als het 
erop aankwam.

Voor de rest ging Piet zijn weg, alleen.  Die weg is nu ten einde.  Het ga je 
goed Piet, waar je ook bent. 

Al deze Poverello-vrienden, samen met nog vele anderen, hopen we eens 
terug  te  zien in  gans  andere omstandigheden.   We zijn  allen onderweg en zij 
vergezellen ons op een speciale wijze!  

KERSTDAG EN NIEUWJAAR ZIJN WEER VOORBIJ.

Dit is in de verschillende huizen een drukke periode.  Niet alleen door de 
feesten  die  dan  overal  worden  georganiseerd,  maar  ook  omdat  dit  voor  vele 
Poverellovrienden een gelegenheid is om met Poverello en zijn bezoekers te delen. 
In naam van iedereen: hartelijk dank aan wie in de loop van het voorbije jaar met 
ons gedeeld heeft.  Poverello wordt gdragen door duizenden mensen die dit alles 
samen mogelijk maken.  We gaan door!
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ZUSTER CECILE.

Sinds meer dan 15 jaar werkt Zuster Cecile in Poverello te Brugge.  Steeds 
was  zij  de  persoon  die  met  alles  begaan  was  en  die  er,  samen  met  de  vele 
medewerkers, voor  zorgde dat alles goed verliep.  

Tien  maanden  geleden  heeft  zij  zich,  met  veel  pijn  in  het  hart,  om 
gezondheidsredenen moeten terugtrekken.  Toch bleef ze de ganse periode met het 
wel en wee van Poverello en zijn mensen begaan.  Nu is ze weer op krachten en zal 
ze terug actief meedraaien.  Dikwijls spreekt ze haar bewondering en dank uit voor 
al degenen die, tijdens haar afwezigheid, de werking van Poverello Brugge hebben 
helpen dragen.  Ook is ze zeer erkentelijk voor al het medeleven, de aanmoedigingen 
en de blijken van vriendschap die ze, vanuit alle hoeken en kanten,  heeft mogen 
ontvangen.  Een kaartje, een telefoon, een bezoekje, een gebed, … het waren telkens 
opnieuw bronnen van motivatie en kracht in de strijd.  Terwijl ze zelf goed omringd 
werd, heeft ze dikwijls gedacht aan degenen die er helemaal alleen voorstaan en die 
elke aanmoediging moeten missen, tijdens zware beproevingen.  

Iedereen is blij dat ze, met haar engagement en enthousiasme, weer in ons 
midden is.    

JAKOB.

Vorig jaar  stond in het krantje dat David en Eva, twee medewerkers van 
Poverello, te Brussel gehuwd zijn.  Vele medewerkers waren er getuige van.  Nu is 
er een kleine zoon geboren.  Hij kan al mooi lachen en vertedert groot en klein. 
Ook al moet hij nog veel leren, hij inspireert al vele mensen, vooral zijn mama en 
papa.  Proficiat aan de gelukkige ouders !

POVERELLO 'EEN LEVENSSCHOOL'.
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Deze videofilm van 30  minuten geeft een beeld van het  leven van Jan 
Vermeire en de werking van Poverello.  Hij werd samengesteld door Jean-Paul 
Grauwels, een sympathysant van Poverello en is te verkrijgen mits een storting van 
300fr op het rek. nr. 001-0865703-54 met vermelding 'videofilm'.  

Het is een instrument bij het doorgeven van de boodschap van Poverello. 
O.a.  in  de  godsdienstlessen  van  middelbare  scholen,  bezinningsgroepen, 
catechesegroepen en jeugdbewegingen,  …kan  het  een eerste  kennismaking met 
Poverello zijn en een inleiding tot gesprek en bezinning.

ZATERDAG 7 APRIL : ONTMOETINGSDAG.

Jan  Vermeire  zei  soms:  "Ik  heb  veel  geleerd  in  de  school  en  op  de 
universiteit; ik heb veel geleerd in mijn praktijk als dokter en als seksuoloog; maar 
ik leer nog alle dagen in Poverello.  Ik leer nog alle dagen hoe ik moet leven en hoe 
ik mensen graag kan zien."  Soms voegde hij er zelfs aan toe: "Ik sta nog maar aan 
de eerste letter van het alfabet".  Voor hem was Poverello een 'levensschool'.  

Op deze ontmoetingsdag willen we, aan de hand van de Video-film over 
Poverello en enkele getuigenissen, samen zoeken wat we leren in Poverello en hoe 
we ons deze leerhouding eigen kunnen maken.  

Deze dag  begint  om 10.30u  en eindigt  om 16.30u.   Hij  gaat  door  in 
Poverello, Huidevetterstraat 126B te 1000 Brussel. Het samenzijn wordt afgesloten 
met een eucharistieviering.

Gelieve boterhammen mee te brengen (soep en koffie worden ter plaatse 
voorzien).

Van harte welkom!

ZATERDAG 5 MEI.

Jaarlijkse Poverello-bedevaart  naar  Banneux.   Honderden Poverello's en 
vele sympathisanten zullen er weer bij zijn.  
 10.30u  :  korte zangrepetitie in de grote kerk: 'De kerk van de Maagd der 

Armen'
 11.00u : eucharistieviering in dezelfde kerk
 13.00u : broederlijk feestmaal in Poverello 
 16.00u : lekkere koffie met bijhorende koeken
 17.00u : vertrek naar de thuishaven.

Vanuit de verschillende Poverello-centra vertrekken er bussen.  Wie mee 
wil neemt best ter plaatse kontakt op.  Poverello-vrienden die met eigen vervoer 
willen komen, zijn natuurlijk ook welkom.
JONGERENKAMPEN INGERICHT DOOR POVERELLO-TIELT.
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• Jongerenkamp te Banneux - 1/7 tot 7/7 
• Werk en bezinningskamp te Heusden-Zolder - boven 16 jaar - 15/7 tot 21/7
• Pony en zingkamp te Haut-Fays (Ardennen) - leeftijd : lagere school -van 22/7 

tot 27/7
• Jongeren zingkamp te Banneux - leeftijd : lagere school - 8/8 tot 11/8
• Pony en zingkamp te Haut-Fays (Ardennen) - leeftijd : lagere school -van 26/8 

tot 31/8
Inlichtingen : Zr.Nera : 051/40.04.31

NATUUR-PONYKAMPEN.

In het prachtige kader van de Ardeense natuur  te Haut-Fays,  gaan onze 
ponykampen weer door.   Een enige gelegenheid om te genieten van de natuur, 
tussen  vijvers  en  bossen.   Stilte  en  spel,  ontspannen  sfeer,  vriendschap, 
onbezoedelde  lucht,  zwemmen,  roeien,  bezinningsmomenten  en ...  de  zo 
mensvriendelijke pony’s.
• voor 10-11 jarigen : 8-14 juli en 19-24 augustus
• voor 12-13 jarigen : 15-20 juli en 12-17 augustus
• Boven 14 jaar meisjes : 29 juli - 3 augustus
• Een voorbereidingskamp voor de (kandidaat)leiding : 1-6 juli

Telkens dus van zondag- tot vrijdagnamiddag.  Prijs : 3000fr. (voorschot 
van 1000 Bfr. om inschrijving vast te leggen.)  

Inlichtingen en inschrijvingen bij Ria tel : 0495/15.20.21.   Of per brief: 
Poverello-kampen, Zuinigheidsstraat 4 te 1000 Brussel

Gevraagd :  Ponymedewerk(st)er  voor  rijponywerking in  de Ardennen - 
rijvaardig - zachtaardig - beschikbaarheid af te spreken Tel 04/360.93.63.

KEUKENPIET GEVRAAGD VOOR BANNEUX.

We zijn nog opzoek naar  alleenstaanden of koppels,  die af  en toe voor 
enkele dagen kunnen koken in ons huis te Banneux.  Er  is mogelijkheid om ter 
plaatse te overnachten.  Men heeft natuurlijk ook de gelegenheid om deel te nemen 
aan de diensten in het Mariaoord en te wandelen in de mooie natuur.  Voor meer 
informatie: 04/360.93.63.  

Ook in  de andere  huizen zijn nog steeds vrijwilligers  welkom,  die een 
handje willen toesteken en willen meebouwen aan een thuis.
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