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BESTE POVERELLOVRIENDEN,

Ik leef, dus ik ben onderweg.  
Al rijd ik met de T.G.V. of vlieg ik met een vliegtuig, mijn leven gaat even 

snel als dat van degene die zijn dag moet doorbrengen in een cel of op een ziekbed. 
Voor iedereen duurt een seconde even lang, of men nu rijk of arm is.  Soms hebben 
we wel eens de neiging om dit te vergeten en denken we dat de kwaliteit van ons 
leven afhangt  van  het  aantal  zaken waarmee we bezig zijn.   We mogen geen 
seconde verliezen en durven bijna niet meer stil te staan.  

Elk van ons heeft wel eens, alleen of samen met vrienden of familie, een 
korte of langere voettocht gemaakt.   Sommige stappen vlug en anderen moeten 
meer rusten; men ontmoet elkaar en er vormen zich kleine groepjes; men gaat een 
stukje van de weg samen.  Als men in groep gaat, is het meestal de bedoeling dat 
iedereen dezelfde weg aflegt en dat men elkaar bij de start, bij de rustplaatsen en op 
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het einde weer ontmoet.  In de meeste gevallen ziet men tijdens zo'n tocht ook wel 
uit naar het einde.  Zeker wanneer men moe wordt, hoopt men zo vlug mogelijk de 
aankomst te bereiken of men geeft het vroeger op.

Het leven is onderweg zijn. Velen stellen zich deze tocht voor als een weg 
die  ze  afleggen  van  pasgeborene  naar  baby,  peuter,  kleuter,  kind,  jongere, 
volwassene, oudere...  tot de dood er een eind aan maakt.   Of men denkt: ik wil 
groot worden, ik wil een diploma, ik wil werk, ik wil geld verdienen, ik wil een 
gezin, ik wil een eigen huis met..., een goed pensioen, een plechtige begrafenis.  Dit 
doet me denken aan de ezel die men een wortel voor houdt, omdat hij de kar zou 
blijven voortrekken.  En daarin is onze consumptiemaatschappij heel vindingrijk, ze 
leeft er trouwens van!  

Als  men  om zich  heen  kijkt  naar  collega  'wandelaars',  ziet  men  hoe 
verschillend elke weg is.  Zoveel mensen, zoveel wegen!  Iedereen heeft zijn eigen 
verhaal,  iedereen is  getekend door  het  stuk  weg dat  hij  heeft  afgelegd.   Voor 
iedereen zijn de startplaats en de middelen verschillend en niemand heeft daar zelf 
inspraak in gehad.  Men kan de weg niet plannen, want het hangt van zoveel zaken 
en mensen af;  men weet nooit wat  men nog allemaal zal tegenkomen, en dat  is 
misschien maar best ook.  Al wat men meegemaakt heeft aan mooie en negatieve 
ervaringen, bepaalt  de manier waarop men verdergaat  en in welke richting men 
verder zoekt.

Dit is misschien allemaal wat eenvoudig voorgesteld, maar de essentie van 
de tocht  van het leven ligt  veel dieper.   Het  is  de tocht  waar  in onze huidige 
maatschappij geen tijd, geen ruimte en geen stilte meer voor bestaat. Het gaat hier 
over de tocht die niet stopt als men op pensioen gaat, die intenser kan worden als 
men beproefd wordt, de tocht die niet eindigt met de dood.  Het is de tocht naar 
binnen, naar de bron; de zoektocht naar de zin van mijn ‘gekregen’ leven.  

Wanneer krijgt men de tijd om deze tocht te gaan?  Waar vindt men nog de 
stilte  om de bron  te  horen?   Bij  wie  treft  men de openheid voor  deze diepe 
ontmoeting.  Wie goed meekan in de maatschappij zal minder geneigd zijn om de 
dingen in vraag te stellen.  Zij die geconfronteerd worden met moeilijkheden, zullen 
vanuit hun nood, vlugger de vragen van het leven tegen komen.  Hoe kan een mens 
op zijn tocht ontdekken dat al het wereldse gedoe een diepere zin heeft, maar dat het 
op zichzelf leeg is?  

Poverello is één van die plaatsen waar wij, mensen die op weg zijn, elkaar 
kunnen ontmoeten.  Een gebeuren waar  men een stukje van zijn levensweg kan 
delen met anderen.  Men gaat niet altijd dezelfde weg, maar men kan anderen nabij 
zijn en nabij weten.  Het is telkens opnieuw een komen en gaan.

Mensen  uit  zoveel  verschillende  middens,  met  zo’n  verschillende 
achtergronden, met zo’n verschillend verhaal, delen in Poverello een klein of groot 
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stuk van hun leven. Deze ontmoeting kan helpen om zijn eigen weg te ontdekken en 
te gaan.   Men ziet  hoe voor  sommigen de zon schijnt,  terwijl anderen in heel 
moeilijke omstandigheden voortsukkelen.  Terwijl de ene persoon goed verzorgd en 
door familie en vrienden omringd wordt, ontmoet men mensen die ziek zijn en er 
helemaal alleen voorstaan.  Terwijl de ene aan de grond zit door een faillissement, 
wint iemand anders een lot van de loterij.  Terwijl de ene uitdeelt, heeft een andere 
nooit genoeg.  Zo gaat  elke mens zijn eigen weg; zo leert  men elkaar  kennen. 
Gelukkig moeten we niet oordelen.  

Het is deze ontmoeting van mensen uit zoveel verschillende hoeken, die ons 
veel vertelt over onze eigen weg en ons eigen streven.  Elke keer opnieuw is het 
alsof je voor een andere spiegel staat, je ziet jezelf vanuit een andere hoek: ik ben 
niet beter, ik ben niet meer,… ik ben ook op weg.  Mijn weg is zo verschillend, mijn 
situatie is zo anders en toch kunnen we iets betekenen voor elkaar.  

Enkele jaren geleden, toen ik op weg was met de wagen, had ik bijna geen 
benzine meer.  Ik was er niet gerust in, want het was al laat en ik vreesde dat de 
wagen plots zou stilvallen.  Na een tijdje vond ik toch een benzinestation, dat helaas 
gesloten was.  Achteraan was nog iemand aan het werk en toen ik hem vertelde dat 
mijn brandstof  bijna op was,  veegde hij,  zonder klagen over het late uur,  zijn 
handen aan zijn overal af, zette de pomp aan en kwam me bedienen.  Ik kon weer 
verder.  Nu, jaren later, denk ik soms nog aan dat moment, aan die persoon.  Ik heb 
hem nooit meer ontmoet, we hebben slechts enkele woorden gewisseld, maar zijn 
dienstbaarheid is voor mij nog altijd een voorbeeld.  Hij heeft niet geklaagd over het 
late uur, hij heeft me niet doorgestuurd, hij heeft me niet doen bijbetalen, heeft me 
niet uitgevraagd over hoe het kwam dat ik bijna geen benzine meer had en waar ik 
nog naar toe moest, hij heeft me niet de les gespeld en me ook niet laten voelen hoe 
groot zijn hart wel was…  Neen, hij was blij dat hij me had kunnen helpen.  

Is dit niet een beetje wat we in Poverello pogen te doen?  Mensen die in 
nood zijn brandstof  geven om verder  te  kunnen,  niet  enkel brandstof  voor  het 
lichaam, maar ook voor het hart!  Is dit niet één van de eerste vereisten om de tocht 
naar binnen te kunnen vinden?  Ervaren dat er mensen zijn bij wie je terecht kan 
met je noden.  Voelen dat er mensen zijn die een eind met je mee willen gaan, niet 
omwille van je geld, je schoonheid of uit eigenbelang, maar gewoon omdat jij er 
bent zoals je bent.  

Daarvoor hebben we elkaar nodig.  

Johan 
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NAAR BANNEUX.

Zaterdag  5  mei  was  het  weer  zover.   De  dag  dat  de  ganse 
Poverellofamilie op bedevaart gaat naar Banneux.  

Met onze intenties en met deze van vrienden die er niet kunnen bij 
zijn, vertrekken we reeds om half 9 met de bus aan het Zuidstation.  De zon 
hebben we alvast als bondgenoot mee op onze reis.   Na een korte pauze, 
komen we aan in Banneux, het heiligdom.  Het herkennen van anderen, de 
glimlach op de gezichten, de vreugde, …  het doet deugd om weer als één 
familie samen te zijn.

Tijdens de eucharistieviering voel je opnieuw de band met elkaar. 
Ook na het verwoorden van de intenties voor familie, voor zieke vrienden 
voel je dat.   In de homilie drukte Johan uit dat  we in Poverello 3 sterke 
momenten  van samenhorigheid beleven: de poverellokus, het samen bidden 
hand in hand van het Onze Vader en het samen ontvangen van Jezus dicht 
bij ons tijdens de communie.  Drie momenten die onze verbondenheid met 
elkaar  en  met  God  sterk  uitdrukken.   Momenten  die  ons  warm maken 
binnen in ons hart.

Ook het nieuws dat we in juli 2003 met de ganse poverellofamilie op 
bedevaart kunnen naar Lourdes was verrassend nieuws.  We kunnen alvast 
uitkijken naar deze gebeurtenis…  Kon Jan het nog maar meemaken… hij 
zal het alvast met een glimlach meebeleven hierboven…

Na de viering volgde een lekkere maaltijd die bereid was door onze 
vertrouwde koks.   Vele vrijwillige handen maakten dat  de bediening vlot 
verliep.  Aan de tafels werd er heel wat gepraat, herinneringen opgehaald en 
contacten gelegd met andere poverellovrienden.

Rond 17 uur keerden de bussen uit Brugge,  Tielt, Gent,  Kortrijk, 
Leuven, Oostende, Tongeren, Brussel (4) weer huiswaarts.

De meibedevaart, elk jaar weer een hoogtepunt, of zoals iemand die 
voor de eerste keer kwam, het uitdrukte: …” Volgend jaar kom ik zeker 
weer.”

Els en Peter.
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ONZE OVERLEDENEN.

Een auto-ongeluk maakte een plots einde aan het leven van Zuster Lucie-
Anne (76j).  Zij heeft zich tientallen jaren in Kongo ingezet en toen ze terug naar 
België kwam, wilde ze haar roeping verder beleven.  Zo kwam ze in Poverello te 
Brussel terecht.  Daar stond ze onder andere in de bar  om koffie en frisdrank te 
bestellen en tijdens de middag diende ze, vooral op vrijdag, warme maaltijden op. 
De laatste tijd maakte ze deel uit van de gemeenschap van zusters die in Banneux 
de  hospitaliteit  voor  zieken en bejaarden  dragen.   Ook  daar  konden we haar 
sympathie voor Poverello regelmatig ondervinden.    

Op woensdag 4 april overleed Theo (85j),  echtgenoot van Mia.   Beiden 
waren vanaf het begin van Poverello Tongeren, actief als vrijwilligers.  We zullen 
Theo blijven gedenken als  een zeer minzaam man,  gedienstig en discreet in de 
omgang. Tot enkele maanden geleden was hij nog paraat wanneer er wafels dienden 
gebakken  te  worden.   Gans  Poverello  Tongeren  biedt  Mia  haar  christelijke 
deelneming aan.

De gemeenschap van  Poverello biedt tevens haar christelijke deelneming 
aan  de  medewerkers  en  sympathisanten  die  afscheid  moesten  nemen van  een 
familielid; Ria, Paul, Odette en Willy, Luce,…

In  het  vorig  krantje  werd  het  plotse  overlijden  van  Zuster  Jeanne, 
medewerkster van Poverello Gent, vermeld.  Zij is echter nooit in Afrika werkzaam 
geweest,  maar  heeft  zich  gedurende  vele  jaren  verdienstelijk  gemaakt  in  het 
onderwijs.

In Brussel zijn Maurice (61j) en Philomène (67j) overleden.  Zuster Hilde 
heeft hen van dichtbij gevolgd.
Maurice,

Nu jij stilletjes naar de Heer bent gegaan, voelen we je afwezigheid.  Voor 
je ziekte heb ik je gekend als een eenvoudige, stille, rustige en vriendelijke mens.

Toen we vernamen dat je ziek was, hebben we je beter leren kennen.  Met 
hoeveel geduld, moed, hoop heb je je ziek zijn gedragen.

Je  vrienden kwamen  je  graag  opzoeken en  beleefden vreugde  aan  de 
bezoekjes.  Jijzelf was dankbaar, gelukkig om kleine attenties… en soms zei je me 
met tranen in je ogen hoe blij je was als kleine ‘Jakob’ op bezoek was geweest.  Een 
klein ventje, gewoon maar door er te zijn, kon je opbeuren.

De week vóór Pasen schreef je op een briefje: De dokter heeft gezegd dat 
hij niets meer kan doen…  Op een ander briefje: Monsieur Jean was altijd goed, 
vriendelijk.  De goede vertrekken en de slechten blijven.  Weer een ander briefje: 
Nog enkele maanden en ’t is gedaan.  De dokter heeft het gezegd en ik voel het.  
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Op je nachtkastje lag je paternoster en enkele medailles.  Je deed teken met 
je vinger naar de hemel, we zagen en voelden dat je afscheid aan het nemen was, 
vaak deed het ons pijn… omdat we niets konden doen, dan aanwezig zijn.

Dinsdag na Pasen was er weer een beetje hoop in je.  Je schreef: De dokter 
hier heeft gezegd dat ik nog niet ga sterven, dat heeft me deugd gedaan.  Binnen 1 
of 2 maanden kom ik op bezoek in Poverello.

Je leefde tussen hoop en afscheid nemen.  Als we bij je weggingen was er 
telkens die warme handdruk, die dankbare, blijde blik in je ogen en als we aan de 
deur waren, een wuivende hand tot afscheid en dan deed je teken, met je handen in 
elkaar, dat we de groeten moesten doen aan de anderen.

Maurice, bedankt om wie je was.
Philomène,

In de stilte van de avond verblijf ik in gedachten bij jou… sta ik stil bij jou 
leven en de leegte die je nalaat nu je naar de Heer bent gegaan.

Vanaf  november  1988,  hebben  wij  onder  hetzelfde  dak  gewoond  en 
gaandeweg hebben we elkaar leren kennen.

’t  Was  niet  altijd  gemakkelijk,  hé!  Als  ik  terugdenk aan  de tijd  van 
verhuizen,  verbouwen…   Goed  dat  we  toen  Popol  hadden,  die  in  al  zijn 
vindingrijkheid, je wist op te beuren.  Ik herinner mij nog dat hij ’s morgens om 7 
uur binnenkwam.  Hij zag dat je verdrietig was… en vroeg je: Voulez-vous danser, 
grande-mêre… en samen begon je te  dansen.   Vele tassen koffie zijn er  toen 
gedronken.

Na de renovatiewerken in het huis was je tevreden en koesterde je je nieuwe 
thuis.

Je  was  een moedige vrouw,  met  stukjes  en brokjes  vertelde je  wat  je 
allemaal had meegemaakt.   Hoeveel pijn, eenzaamheid, verdriet, onmacht heb je 
niet gedragen, vooral het sterven van je kind, je kleine jongen.

En toch gaf je niet op… je was graag bij de mensen, je hield van theater en 
speelde zelf jouw verhaal: “Philomène se demène.”  Aan rijke en arme mensen heb 
je je levensverhaal verteld.  De mensen hebben van jou gehoord wat je niet juist 
vond in deze samenleving, waar je niet bij kon en wat er moest veranderen.

Je droeg je dochter Martine en haar kinderen Deborah en Céline een warm 
hart toe.  Je leefde voortdurend in onrust om hen en je hebt alles proberen te doen 
opdat zij het goed zouden hebben.

De leegte die je nalaat is voelbaar en tastbaar in zoveel kleine dingen.  Als 
ik de deur beneden opendeed, ging ook de deur op de eerste verdieping open en dan 
zei je: “Ben je daar?  Je bent te laat,  ‘Familie’ is al  begonnen.  ’t  Is weer wat 
geweest in huis, dan kan zo niet meer…”  En dan was er geduld en tijd nodig om je 
tot bedaren en rust te brengen.
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Als er telefoon geweest was en men zei dat ik dringend naar  Philomène 
moest bellen, wist ik al hoe laat het was.

De laatste tijd voelde je je heel moe, je krachten namen af, je wou niet naar 
de kliniek.  Uiteindelijk lukte het ons toch.  Je werd een beetje beter en wilde naar 
huis.  Thuisgekomen zagen we dat het niet goed ging, je had het vechten om te 
leven opgegeven.

Deze laatste dagen ben je omringd geweest door mensen die van je hielden, 
zij hebben je meegedragen en zo ben je vredig ingeslapen.

Op de uitvaartdienst waren vele mensen aanwezig…  Nadien hebben we je, 
terwijl de zon hoog aan de hemel stond, naar je laatste rustplaats gebracht.

En moest je nu boven kunnen komen en aan mijn deur kloppen, dan zou je 
fier zeggen:  “Hilde, ge ziet hé, dat veel mensen mij kennen.”

Zr. Hilde

ONTMOETINGSDAGEN.

In het najaar organiseert  Poverello voor de Nederlandstaligen een reeks van drie 
ontmoetingsdagen met als onderwerp: 'omgaan met de gekwetste mens'
Deze drie dagen gaan door in de Huidevetterstraat 126 op zaterdag 22 sept., 20 
okt. en 17 nov. en worden begeleid door Stefan Sercu.
Om een idee te hebben van het aantal deelnemers vragen we in te schrijven in 
Poverello  Brussel  (02  511  52  12)  of  in  één  van  de  Poverello  huizen  (bij 
voorkeur voor de drie dagen die een geheel vormen).  

"GEBROKEN – GEZEGEND – GEGEVEN” 
Mensen zijn als bloemen: bedoeld om open te bloeien.
Dat wonder gebeurt jammer genoeg niet altijd.
Kijk  maar  eens  om  je  heen:  op  de  trein,  in  je  buurt  of  vereniging,  bij 
familieleden…
Mensen zitten er “kleurloos” en “verwelkt” bij.
Of, erger nog, ze stappen (zwaar) ‘gekwetst’door het leven…
♦ Tijdens onze eerste bijeenkomst, op 22 september 2001, kijken we vooral 

naar onze eigen kwetsuren en proberen we om er eens op een andere manier 
mee om te gaan… Als evangelielezing kiezen we “De blinde Bartimeüs” 
(Lucas 18,35):
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- hij is zwaar gekwetst door het leven,
- hij zit langs de kant van de weg, hij hoort er niet echt bij… en
- de mensen snauwen hem toe!
En toch heeft Jezus aandacht voor hem...

♦ Tijdens de tweede bijeenkomst, op 20 oktober 2001, gaan we een stapje 
verder en vragen ons af, hoe het wonder van de genezing kan gebeuren. 
Hierbij besteden we extra  aandacht aan het verhaal van de  Barmhartige 
Samaritaan, (Lucas 10,25-37) – een duidelijke spiegel voor de medewerkers 
van Poverello. De Barmhartige Samaritaan doet namelijk zeven dingen: 
- hij ziet de gewonde,
- hij is er mee begaan,
- hij gaat er naar toe,
- hij maakt zijn wonden schoon en hij verbindt ze,
- hij tilt hem op zijn rijdier en brengt hem naar de herberg,
- hij betaalt aan de herbergier voor de te maken onkosten, en
- hij zal terugkomen (!).
En wij? Hoe gaan wij om met de mensen die ons zijn toevertrouwd?

♦ Tijdens de derde bijeenkomst, op 17 november 2001, staan we tenslotte stil 
bij de specifieke Poverello-spiritualiteit. Wie mensen in moeilijkheden nabij 
wil komen moet beseffen dat hij zelf een “kleine arme” is en evenzeer nood 
heeft aan Gods onthaal. 
Om dit geheim beter te verstaan, gaan we o.a. te rade bij Franciscus van 
Assisi, Theresia van Lisieux, Charles de Foucauld en Jan Vermeire. 
In de viering kijken we naar de ontmoeting tussen Jezus en de vrouw die 
hem zalft (Matteüs 26,6-13); we eindigen met een vriendschapsfeestje.

Dagschema : 
10u30 verwelkoming en liederen
10u45 voorstellen thema en uitwerking
12u aanbidding
12u30 meegebrachte boterhammen samen opeten
13u30 verdere uitwerking thema
15u15 pauze
15u30 eucharistieviering
16u30 koffie en huiswaarts
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