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BESTE POVERELLOVRIENDEN,

Eind juli was het drie jaar geleden dat Jan ons heeft verlaten.  Met 
verschillende medewerkers hebben we zijn leven en overlijden herdacht, in het 
kerkje waar hij zijn bekering heeft ontvangen,  waar hij als 'een grote mijnheer' is 
binnen gegaan en als 'een kind' is buiten gekomen. Raymond, de priester, die ook in 
de herdenkingsmis aanwezig was, onthaalde ons weer zeer hartelijk.  In 1975, na 
zijn bekering, had Jan hem omhelsd en gezegd: "Nu begin ik gans mijn leven te  
begrijpen".

We begonnen de Eucharistieviering met een deel van de brief die Jan in 
december 1994 schreef in Poverello Nieuws.  In deze brief voelen we hoe diep hij 
werd getroffen door die Jezus die hij gedurende jaren was vergeten.  Plots gingen 
zijn ogen open voor deze realiteit en smolten de waarden en zekerheden waar hij 
jaren voor gewerkt had, als sneeuw voor de zon.  
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Ik hoop dat zijn woorden ook jullie mogen oproepen tot bekering en inzet.
Johan  

UIT EEN BRIEF VAN JAN.

… Wanneer men een tijd in Poverello leeft of men komt er regelmatig  
helpen, wordt men van langsom meer van zijn eigen zwakheid bewust.  In het  
begin is men overtuigd van de invloed van zijn tegenwoordigheid, van de hulp die  
men aan anderen biedt. Men wil, met enthousiasme, een maatschappij die berust  
op onrechtvaardigheid en eigenbelang omvormen, de miserie verlichten, degenen 
die in het sukkelstraatje zitten op de goede weg terug brengen.

Na een zekere tijd moet men wel vaststellen dat men zelf arm, breekbaar  
en weinig efficiënt is.  Degene die het durft ontdekken wordt er van bewust dat de 
gebreken die men bij anderen ziet, ook bij ons te vinden zijn.  Ik ben even egoïst  
en materialist, maar op een andere wijze ... op mijn manier.  Het vernis van mijn  
cultuur en van mijn kennis kan zeer vlug afschilferen.  Tegenslagen, ziekten,  
ongelukken allerlei, openbaren aan de mens wie hij is en herleiden hem tot zijn  
juiste afmetingen.  

Deze brutale openbaring werd mij gedaan de dag dat een priester mij een 
kruisbeeld deed bekijken.  Ik had er honderden gezien, maar het was wel de eerste  
keer dat ik de enorme verlatenheid van de Gekruisigde ontdekte.  "Ik heb alles  
voor jou gedaan, en jij, jij doet voor mij niets."  Ik zat op de knieën, arm, heel  
klein.  Rijkdom en allerlei genot hadden een bittere smaak.  Ik had alles te leren,  
spijts diploma en ervaring, maar ik wist ook dat ik het echte leven zou 
ontdekken : het Leven dat de dood niet meer vreest.

Vanaf dat ogenblik is het gelaat van de Christus een dringende en 
permanente oproep tot bekering geworden : de opening naar de anderen toe is er  
een voorwaarde van.  Dit gelaat, doordrongen van liefde, dat mij compleet had  
omgedraaid, heb ik willen terugzien; ik heb het overal gezocht waar ik het kon 
vinden.

De ontmoeting met deze God van liefde is sterker en meer persoonlijk  
geworden de dag dat ik mij met Hem heb verzoend na tientallen jaren  
onverschilligheid.  Nadat ik het verhaal van mijn leven had kunnen doen en aan 
een zeer attent volle en vriendelijke biechtvader vergeving van mijn fouten had 
kunnen vragen, werd ik van een enorm gewicht bevrijd.  Op het ogenblik van de 
absolutie voelde ik mij niet vernederd, maar op het gelaat van de priester  
herkende ik de tederheid van de goede God.  Met de tranen in de ogen heb ik  
begrepen dat de Heer mij bekeek met de ogen van deze karmeliet : Christus'  
gelaat vond ik voor mij terug.  "Indien je de mensen bekijkt met je hart, zal je mij  
overal terugvinden, zelfs en vooral bij de meest gekwetsten.  Indien je wil dat  
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mijn bloed niet voor niets werd vergoten, help mij het lijden te verlichten.  Indien 
je mij werkelijk wil liefhebben, leer je broeders liefhebben."

Bij het buitenkomen van de spreekkamer van deze gewijde plaats, stond ik  
weer in 'het hart van de massa' : wagens die voorbijschieten en het krijsen van 
remmen, pollutie, delirerende muziek, het kappen van haastige hielen op de 
kasseien, vertrokken gezichten, een bedelaar op een stoep ... en het geschitter van 
de etalages.  Ik werd er duizelig van.  Overal zag ik het lijden verborgen achter  
maskers, sommigen lachend, maar meestal bezorgd of angstig.  Een groot  
verlangen om de anderen beter te begrijpen en om te trachten 'iets te doen'  
dwongen mij ertoe opnieuw Degene die mij tot in het diepste van mijn wezen had 
getroffen, te ontmoeten.

Vertrekkend van het klooster van de ongeschoeide karmelieten waar ik  
mijn 'pak' had mogen achterlaten, ging ik te voet naar het centrum van de stad.  
Zonder het te willen stond ik voor de Finistèrekerk.  De stilte en de vrede die in  
het heiligdom heersten, gaven mij een zachte indruk van vertrouwen, van 
veiligheid; nooit sinds jaren had ik zulk een rust gevonden en, heel natuurlijk,  
knielde ik voor het kruis van mijn Verlosser.  De Heer overstelpte mij met een 
intense vreugde en vervulde mijn hart met zijn gaven.  De jaren die volgden  
hebben mij geleerd dat ik zonder zijn kracht maar enkele stappen had kunnen 
doen, om mij misschien terug in dezelfde afgrond te bevinden.

Na de Finistère bevond ik mij in de Sint-Niklaaskerk aan de Beurs.  Een 
groot kruis trok mijn aandacht : ik bleef er lang bij stilstaan.  Naarmate ik mijn  
weg vervolgde, werd ik door een ongekend geluk overweldigd.  Toen ik de kerk 
van de Rijke Klaren binnenging, werd ik enorm bewogen bij het zien van een 
groot beeld van de Maagd der smarten die haar Zoon, Jezus, door zijn beulen  
vermoord, ondersteunde.  Mijn ondankbaarheid werd van langsom groter en 
evidenter.  Ik knielde opnieuw neer : deze houding kwam mij nu natuurlijk en  
gewoon voor.  Het evangelie van de farizeeër en de tollenaar dat ik op de lagere  
school had gehoord, kwam mij duidelijk terug voor de geest.  Ik was gelukkig  
degene te mogen zijn die achteraan in de kerk mocht bidden zonder het hoofd op  
te richten.

Mijn stappen voerden mij naar de Sint-Kristoffelstraat.  Ik had vernomen 
dat de kleine zusters van Jezus (van mijn 'vriend' Charles de Foucauld) er  
woonden.  Ik belde en hoopte maar dat het aan de goede deur was.  Een zuster  
met een blauwe sluier deed mij open.  Ze leidde mij naar een spreekkamertje dat  
pover gemeubeld was.  Ik wist niet wat te zeggen en plots kwamen de tranen naar  
boven; zo heb ik gedurende lange momenten geweend.  De zuster bleef rechtstaan  
en ik voelde dat ze mij begreep; nochtans zei ik niets : zij eerbiedigde mijn  
stilzwijgen en mijn tranen.
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Na een hele tijd voelde ik mij bevrijd.  Met stille stem vroeg ik haar of ik  
niet mocht bidden in hun kapel.  Zij knikte instemmend en voerde mij naar een 
kleine bidplaats.  Het Heilig Sacrament stond er uitgesteld midden vele kleine 
olielampjes die in stilte brandden.  Een kleine zuster zat er geknield, ingetogen.  
Mijn hart zwol van intense emotie, van blijdschap gemengd met een enorm gevoel  
van erkentelijkheid.  Ik knielde en liet gans mijn wezen de lof zingen van de Heer  
die mij met al die genaden overstelpte.  

Wat ben ik ?  Een kleine zandkorrel tussen miljarden andere die wij op  
aarde zijn.  Maar ook een kind van de goede God dat, wanneer het lief is voor  
iedereen, op de weg is naar het eeuwig geluk.  Het is niet gemakkelijk en elke 
ontsporing is een les.  Maar men moet volharden.  Laten wij het samen doen.

Jan

BENOIT EN DELPHINE 65 JAAR GEHUWD.

8 augustus was een feestelijke dag voor Poverello, die woensdag vierden we 
immers het jubilerende paar Benoit en Delphine.  Benoit, bijna 90 jaar, is sinds 
verscheidene jaren onze ‘worstenmaker’ van de woensdag.  Hij coördineert het 
werk en fabriceert met vakmanschap de allerbeste saucissen van Brussel!  Daarbij 
wordt hij o.a. geassisteerd door zijn lieve en ook niet meer zo jeugdige echtgenote, 
Delphine (bijna 89 jaar!).

Benoit en Delphine baatten jaren terug een beenhouwerij uit aan de 
Koninklijke Ste.Mariakerk in Brussel.  Op zekere dag woonde hij een lezing bij 
door Jan Vermeire over Poverello en hij stapte richting Zuinigheidsstraat, enkele 
jaren later volgde ook Delphine.

Het echtpaar heeft 4 kinderen (2 jongens en 2 meisjes).  Drie ervan zijn 
gehuwd, één is missionaris in Japan.  Zij zijn omringd door 11 kleinkinderen en 8 
achterkleinkinderen.  

De woensdag is een zeer drukke dag in de keuken van Poverello.  Benoit en zijn  
vrouw  zijn  gewoonlijk  zeer  vroeg  op  post  en  werken  ijverig  voort,  met  de  andere 
medewerkers, tot alles tot in de puntjes is verzorgd. 

Maar die 8ste augustus hadden ze verplicht verlof moeten nemen.  We 
wilden hen verrassen.  Ze mochten maar om 12u aanwezig zijn.  De keukentafel 
was mooi gedekt en versierd, het voorgerecht heerlijk.

Na hun verplichte rust tot 15u, mochten ze aanschuiven aan de grote 
Poverello-tafel.  Met een lied en een geschenk, zagen wij ze glunderen bij een 
lekkere kop koffie en zelfgebakken taart.

Benoit en Delphine, alle Poverello’s wensen u nog heel veel gezonde en 
gelukkige jaren.
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Marie-Jeanne
DE POVERELLOKAMPEN.

De vakantie is weer voorbij.  In Heusden-Zolder, Banneux en in de 
Ardennen zijn de verschillende kampen weer goed verlopen.  Dankzij de 
inzet  van de monitrices en monitors,  hebben vele kinderen enkele mooie 
vakantiedagen beleefd.  De tochten, de zangstonden, het kajakken, het pony 
rijden en vele andere leuke activiteiten, zorgden er voor dat niemand zich 
hoefde te vervelen.  Maar voor de meesten blijft de sfeer van vriendschap 
onder elkaar de grote ervaring van zo'n kamp.  Dank u wel aan iedereen die 
dit mogelijk maakte. 

Hierna een getuigenis van een deelnemer aan het jongerenkamp in 
Banneux:

Ik ben Gert François en ben een weekje meegeweest als pre-leider 
op het jongerenkamp in Banneux.  Ik zal jullie wat vertellen over wat we 
meegemaakt en beleefd hebben.

Zondagavond hebben we kennisgemaakt en maandag, na het ontbijt 
begonnen we met het bekijken van de film over het leven van Jan Vermeire 
en  over  Poverello.   De  rest  van  de  dag  waren  er  nog  verschillende 
activiteiten en tegen de avond begonnen we elkaar al wat beter te kennen.

Ook  de  dagen daarna was er  een welgevuld programma: zingen, 
getuigenissen, knutselen, wandelingen, allerlei spelen (bosspel, estafettespel, 
…), de uitstap naar de Ninglishpo, een fakkeltocht naar het Heiligdom, dia’s 
over Banneux,…

Eén van de plezierigste activiteiten was de verkiezing van Miss en 
Mister Banneux.

En dan, ja, zaterdag was voor velen de moeilijkste dag, want zoals je 
weet: “hoe toffer het kamp, hoe moeilijker het afscheid.”  De sfeer van het 
kamp was formidabel, het was vooral geslaagd door de vriendschap onder 
elkaar.  Je kon echt jezelf zijn, wat soms niet meer kan in deze maatschappij.

Dit zijn mijn mooie herinneringen aan het kamp.  Ik vond het zeer 
tof  en  ik  hoop  iedereen  terug  te  zien  op  de  ontmoetingsdag  en  zeker 
volgend jaar op kamp!  

             Gert

ONZE OVERLEDENEN.
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Jean  (69j)  werd  een  week  op  intensieve  zorgen  opgenomen  met 
ademhalingsproblemen.  Hij wilde zo vlug mogelijk naar huis komen, of had hij de 
tocht naar de eeuwige thuis voelen aankomen?  

In 1989 is hij in Poverello Brussel toegekomen.  Iemand had me verteld dat 
er een man ergens aan een zuil in het Zuidstation (de Midi) zat die bijna niet meer 
kon gaan, maar wel naar Poverello zou willen komen.  Ik ben tot aan het station 
gegaan en heb hem gevraagd of hij naar Poverello wilde komen.  Hij vertelde dat hij 
geïnteresseerd was, maar er op eigen krachten niet meer kon geraken.  Ik ben hem 
met de wagen gaan halen.  Sinds die dag verbleef hij (buiten enkele hospitalisaties) 
in Poverello.  In 1997 is hij van Brussel naar ons huis in Banneux verhuisd.  

Op sommige ogenblikken zag hij het niet meer zitten.  Dan gingen zijn 
gedachten wel eens naar vroeger en naar al wat er misgelopen was in zijn leven, 
dingen die blijkbaar niet meer te herstellen waren.  Maar in Poverello Banneux en 
in Brussel zal Jean gekend blijven als iemand die veel begrip en respect toonde voor 
wie problemen had en die ook bereid was te helpen.

Dank u wel Jean, dat we u hebben mogen kennen.
Robert (79) is samen met zijn echtgenote, gedurende vele jaren, één van de 

verantwoordelijken geweest van Poverello Gent.  Hij heeft Poverello Gent weten 
geboren worden.  In afwachting dat we konden starten, kwamen we de vrijdagavond 
samen om elkaar en Poverello te leren kennen en ons te bezinnen.  Ik kan me niet 
herinneren dat hij en zijn echtgenote twee keren afwezig waren.  Eens we een huis 
gevonden hadden, was hij er bij om allerlei karweitjes op te knappen.  Ook wanneer 
de eerste personen in het huis in de Komijnstraat binnenkwamen, was hij er in alle 
dienstbaarheid.  De zorgen die aan hem werden toevertrouwd, werden voor een deel 
de zijne.  Hij zocht naar oplossingen en vond het zeer pijnlijk als hij iemand niet 
kon helpen.  Voor die situaties vroeg hij raad in zijn gebed en hij vertrouwde ze toe 
aan de Heer in wie hij sterk geloofde.  Ook toen zij samen, de laatste jaren, wat 
afstand genomen hadden van Poverello, bleven ze meeleven met het gebeuren.  In 
mei was hij er, ondanks zijn zwakke gezondheid, nog bij te Banneux. 

Dit alles maakt duidelijk dat het engagement van Robert niet zomaar een 
bevlieging was.  Het had zoveel te maken met de zin van zijn leven. In zijn familie, 
de gezinsgroep, de verloofden werking,… leefde en sprak hij, bezield vanuit het 
evangelie.  In Poverello vond hij, samen met zijn echtgenote, de mogelijkheid om 
het evangelie nog concreter te beleven.    Het was allicht niet altijd een gemakkelijke 
weg, maar het was de weg die zij samen wilden gaan.  Samen met Mieke en de 
ganse familie, loven en danken we de Heer voor wie Robert is geweest en nog altijd 
is, maar nu op een andere wijze. 

Johan
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Roger heeft enkele jaren bij ons gewoond in Brussel.  Hoewel hij ernstige 
problemen aan de longen had, wou hij toch kost wat kost in Poverello blijven.  Op 
een avond worden wij bij hem geroepen : hij spuwt bloed.  Ik zeg hem dat we de 
ambulance  zullen  roepen.   Waarop  hij  reageert :  « Nee,  roep  Jean-Luc  (onze 
aalmoezenier), ik geloof dat het deze keer toch serieus is… »  Verschillende keren 
herhaalde hij dat wij een priester moesten roepen…  Wij hebben toch de ambulance 
laten komen.  Nadat hij naar het ziekenhuis vertrokken was, ben ik samen met een 
priester naar hem gegaan op de spoedafdeling.  Tussen de onderzoeken door heeft 
hij daar met overtuiging de Ziekenzalving ontvangen en dat bracht hem tot rust.  ‘s 
Anderendaags zei hij ook aan een bezoekster dat hem dat echt goed gedaan had.

Na zijn hospitalisatie heeft hij nog een jaartje geleefd in het rusthuis hier 
vlakbij.  Nu is hij heengegaan.  Hij heeft ons in elk geval een mooi getuigenis 
gegeven van waar het eigenlijk op aan komt.  Dank U, Roger.

Lucien

Aan de familie van Imelda Hermans (50j), de zus van Zuster Leonarda uit 
Tongeren;  aan  de familie van  Hubert  Geuns(89j),  vader  van  Zuster  Annie uit 
Oostende; aan de familie van Jan Geudens (78j),  broer van Jos,  medewerker in 
Brussel en aan de familie van Paul  Raemaekers (79j),  echtgenoot van Suzanne, 
medewerkster  in  Brussel,  bieden we,  vanuit  Poverello,  ons  medeleven en onze 
chistelijke deelneming aan.

ONTMOETINGSDAGEN.

Ter  herinnering: Op  de zaterdagen 22  september,  20  oktober  en 17 
november begeleidt Stefaan  Sercu  een kleine reeks van ontmoetingsdagen in 
Poverello  te  Brussel  (02/511.52.12).   Het  onderwerp  van  deze  dagen  is: 
'gebroken – gezegend – gegeven '; of met andere woorden: 'hoe leren omgaan met 
de gekwetste mens, die we zelf ook zijn?'

Begin om 10u30.  Picknick meebrengen! (meer informatie is te vinden in 
het vorige 'Poverello Nieuws')

MET POVERELLO NAAR LOURDES IN 2003.

In  2003 zal  het  25  jaar  geleden  zijn dat  Jan  Vermeire  naar  de 
Marollen in Brussel trok  en er,  na  confrontatie  met  de  armoede  en  de 

7



miserie,  samen met  enkele  anderen,  Poverello  startte.   We  willen deze 
verjaardag niet zomaar laten voorbijgaan.  Het is een gelegenheid om eens 
stil te staan bij deze 25 jaar 'dagelijkse ontmoeting en inzet', maar ook om 
iedereen,  de  gasten,  de  medewerkers  en  de  vele  sympathisanten  te 
bedanken.   Het  zou  mooi  zijn als  deze  verjaardag  ons  engagement  zou 
verdiepen en de vriendschap onder elkaar versterken.

We zullen deze  verjaardag  zeker  vieren in Banneux,  tijdens onze 
bedevaart  (3 mei 2003).  Maar ook de uitnodiging van Cité St.  Pierre in 
Lourdes,  geeft  ons  de  kans  om  gedurende  dit  jubileum jaar  met  vele 
Poverellovrienden,  als  een  grote  familie,  samen  op  weg  te  gaan  en 
gedurende enkele dagen samen te leven, te genieten, te vieren en te bidden. 
Dit wordt ongetwijfeld een sterk moment voor het ganse Poverellogebeuren 
en wordt door iedereen met veel enthousiasme onthaald.

Zo'n 'uitstap' vraagt heel wat voorbereiding en daarom geven we nu 
reeds wat informatie:
 Vertrek zondag 20 juli 2003 in de namiddag en terug thuis op zondag 

27 juli in de voormiddag, waarschijnlijk met bussen.  
 Deze  bedevaart  staat  open  voor  alle  Poverello  vrienden  (gasten, 

medewerkers en familie, sympathisanten).  Voor een voorinschrijving of 
concrete informatie, wend je je best tot de afdeling bij de welke je wenst 
aan te sluiten.  Iedereen die interesse heeft, kan iets laten weten zodat 
we ons een idee van het aantal deelnemers kunnen vormen.  

 De prijs voor gasten en medewerkers is vastgelegd op 200 Euro.  (Reis 
en verblijf inbegrepen) Voor  wie wil sparen is er een korting van 10 
Euro.   Deze spaaractie gaat  door  in de verschillende huizen en men 
betaalt gedurende 19 maanden 10 Euro.  Voor sympathisanten is de prijs 
vastgelegd op 300 Euro. 

Via  dit  krantje  zullen we  jullie op  de  hoogte  houden  van  onze 
uitstap!
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