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Beste Poverellovrienden,

Ook dit jaar zal er over de hele wereld kerstdag gevierd worden. 
Sommigen  zullen  dat  dan  aan  mooi  versierde  en  rijkgevulde  tafels, 
anderen zullen het heel wat soberder (moeten) doen. Nog anderen zullen 
er, in zeer moeilijke omstandigheden, proberen iets van te maken.  Want 
de armoede, de oorlog, de onverschilligheid zijn de wereld nog niet uit. 
Het beeld van de 'verre'  oorlog met zijn vele slachtoffers,  zal ons rond 
deze  periode  nog  meer  doen  nadenken.   Het  beeld  van  de  eenzame 
dolende  mens,  zal  ons  weer  voorgeschoteld  worden  via  de  media. 
Sommigen van ons zullen zich, met angst,  de bedenking maken:  waar 
gaat dit allemaal naar toe? Anderen zullen weer veranderingen eisen en 
vragen naar juistere keuzes en beslissingen van de verantwoordelijken. 
Enkelen  proberen  misschien  even  stil  te  staan  bij  de  miserie  achter 
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zovele gezichten,  die een grote tegenstelling  vormt met  de boodschap 
van Kerstdag:  Het feest van vrede en verzoening, van vriendschap en 
genegenheid, het moment voor familie bijeenkomsten.  Voor sommigen 
echter de moeilijkste periode van het jaar.  Deze kerstsfeer, dit kerstgeluk 
lijkt aan hen voorbij te gaan.  Op deze dagen voelen ze zich misschien 
nog meer alleen en door iedereen vergeten. Verdreef  de anonimiteit de 
broederlijkheid?  Triomfeert  het  egoïsme op de vriendschap?   Heeft  de 
oorlog de vrede overwonnen? 

Toch wordt Kerstdag door velen nog ervaren als een oproep om 
iets te doen voor wie in nood zitten, liefst voor de meest noodlijdenden. 
Zij willen dat die boodschap van vrede en liefde werkelijkheid wordt en ze 
willen  zich daar voor  inzetten.   Ook in Poverello  krijgen we rond deze 
periode veel aanbiedingen van mensen die iets van zichzelf willen geven. 
Ze willen komen meehelpen,  opdat  het  er nog beter en nog hartelijker 
zou aan toegaan dan op een gewone dag.  Op kerstdag zouden er geen 
eenzamen, armen of angstigen mogen zijn!  En er is meestal –zo hoop ik 
toch-  de intentie  bij  dat  dit  langer  dan  één  dag  zou duren.   Zo wordt 
kerstdag elk jaar een nieuw begin, een nieuwe geboorte.  

Als we dit  kerst-engagement  echt  willen beleven,  zal het  ook in 
ons binnenste Kerstdag moeten worden.  Het mag niet blijven bij mooie 
voornemens  maar  men  moet  zich  laten  raken  door  het  vuur  van  de 
Liefde,  plaats  maken  in  zijn  hart  voor  de  droom  van  God.   Als  we 
openstaan  voor  deze  ontmoeting,  zal  ook  de  manier  waarop  we  naar 
anderen gaan, meer bezield en warmer worden.  Dan gaat men naar de 
andere omdat men hem graag ziet.  

Ik wil die pasgeborene, die gekwetste mens, die dolende broeder, 
die  wanhopige  zus  in  mijn  hart  binnen  laten,  ik  zal  er  door  geraakt 
worden,  ze  zullen mijn levenswijze in vraag stellen.   Ik zal een stapje 
verder moeten gaan met hen, dan ik gewoon ben.  Die kracht zal ik niet 
uit  mezelf  kunnen  halen.   Hiervoor  moet  het  kerstdag  worden  in  ons 
eigen hart,  Jezus moet er zijn plaats krijgen.  Dit kerstgebeuren hoort niet 
thuis tussen alle drukte en feestgewoel, maar in de stilte van ons hart.  

In  die  stille  ontmoeting  wil  de  Schepper  je  vertellen  dat  Hij  je 
liefheeft en ook voor jou op de wereld is gekomen.  En via jou wil Hij een 
beetje meer aanwezig zijn op deze wereld, in het leven van de mensen 
die je omringen.  

Laten  we  Hem  die  van  ons  houdt  in  ons  geboren  worden  en 
groeien!  Zalig kerstfeest!

   Gelukkig nieuwjaar!
Johan
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VORMINGSDAGEN  DOOR  STEFAAN  SERCU  (POVERELLO 
BRUSSEL)

Wijzelf mochten getuigen zijn van twee boeiende vormingsdagen 
met de nodige humor van Stefaan Sercu, in Poverello Brussel.

Bij de tweede vormingsdag leefden we ons in, in het verhaal van 
de  Barmhartige  Samaritaan.  Deze  man  ontfermde  zich  over  een 
gewonde man, overvallen door struikrovers.

Ook in Poverello  ontmoeten  we mensen  die  overvallen  worden, 
maar  door  andere  struikrovers  als:  drank,  drugs,  eenzaamheid,  de 
consumptiemaatschappij…

De Barmhartige Samaritaan was iemand die niet aan de kant bleef 
staan, maar een mens met het hart op de juiste plaats.

Bekijken we het verhaal eens van naderbij:
- Om de gekwetste mens te herkennen, moet je hem eerst zien. 

Een hulpverlener is iemand die ziet, kijkt met de ogen van het hart, kijkt 
met de ogen van Jezus.

- Hij krijgt medelijden en is met het slachtoffer begaan. Hij wordt 
barmhartig, maar ook ‘warm-hartig’ naar de gekwetste mens toe.

- Hij gaat naar hem toe…
Wij kunnen ons als vrijwilliger in Poverello de vraag stellen: Ben ik 

bereid om naar deze mensen toe te stappen en dus voor hen te kiezen? 
Of blijf ik liever op een veilige afstand? 

-  De Barmhartige  Samaritaan  maakt  een  keuze  en  verzorgt  de 
wonden van de gekwetste mens.

Hoe gaan wij om met de mensen in het onthaal? Halen we ons 
oordeel  of  onze etiketten  onmiddellijk  boven?  (’t  Is een alcoholist,  een 
hopeloos  geval,  niets  mee  aan  te  vangen…)  of  zijn  we  bereid  de 
gekwetste mens aan te kijken en zijn verhaal te beluisteren?

- De Barmhartige Samaritaan tilt de gewonde man op zijn rijdier.
Dat kost inspanning: je kunt je overtillen (ik kan alles aan, zonder 

mij geen Poverello), maar ook  ondertillen (ik trek me er niets van aan). 
Het is aan iedereen om de juiste balans te zoeken. Waar wil ik mij voor 
inzetten? Hoe vaak? Kan ik het aan?

- Hij brengt hem naar de herberg.
De herberg staat hier voor een veilige plaats waar de gekwetste 

mens tot rust kan komen. We hebben allen nood aan zo’n veilige plek 
waar we op verhaal kunnen komen en aan geen verleidingen hoeven te 
weerstaan. Daarom geen alcohol in de onthaalruimtes.

-  Onze  Barmhartige  Samaritaan  betaalt  tenslotte  voor  de 
gemaakte kosten. Hij belooft ook terug te komen…
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Ook al krijg je heel  wat  terug,  vrijwilligerswerk kost tijd,  energie, 
moeite… Het is van belang dit alles op een goede manier te doseren.

Laten we ons oefenen in trouwe zorg voor mensen…
Bij  de derde  vormingsdag  bekeken  we  twee  grote  voorbeelden, 

die  ook  Jan  Vermeire  geïnspireerd  hebben:  Franciscus  van  Assisi  en 
Teresia van Lisieux.

Bij  deze  twee  mensen,  net  als  bij  Jan  Vermeire,  kwam er  een 
plotse ommekeer in hun leven. Franciscus baadde in de rijkdom. Teresia 
was een gelukkig meisje in een gezin, Jan Vermeire had een bloeiende 
praktijk als dokter. Toch was er een zekere onvrede in hun hart, waar ze 
zich niet onmiddellijk bewust van waren. Plots staat voor hen de wereld 
even  stil.  Teresia  verliest  haar  moeder  en  haar  vader  wordt 
geestesgestoord. Franciscus werd, evenals Jan Vermeire, plotseling door 
de Heer bezocht. Zoals Franciscus het verwoordt: “Plots werd mijn hart 
met  een  heerlijk  gevoel  gevuld…  een  gelukservaring  die  me  aan  de 
aarde onttrok.

Toch kunnen beide mensen niet onmiddellijk een keuze maken. Er 
ontstaat  vertwijfeling,  ze belanden in een depressie.  Tot  Franciscus de 
melaatse ontmoet of Jan Vermeire in contact komt met de daklozen en 
hun  ellende  in  Brussel.  Dan  stellen  zij  een  bevrijdende  daad.  Ze 
antwoorden met een 'volmondig ja’ en willen zich inzetten voor anderen: 
Teresia  kiest  met  een  volmondig  ja  voor  het  kloosterleven,  Franciscus 
kiest voor een leven met anderen en niet meer voor het eigen egoïsme, 
Jan Vermeire kiest resoluut voor de daklozen, de mensen die niet meer 
meetellen in onze consumptiemaatschappij.

Hoe is het met ons ‘ja’ gesteld’? Is het een ‘ja maar’? Of wordt het, 
vaak schroomvol en stapvoets, een volmondig ’ja’?

Als  samenvatting  en  tot  besluit,  volgend  versje  van  Dag 
Hammarskjold:

Je waagt je JA en je ervaart een diepere zin.
(Je overwint de drempel om naar Poverello te komen en je 
ervaart een diepere zin.)

Je herhaalt je JA en alles wordt zinvol.
(Je blijft komen en je inzetten en je JA wordt er een uit de 
diepte van je hart.)

Als alles zinvol is, kan je niet anders dan het JA te leven.
(Je inzet wordt een onvoorwaardelijk JA voor anderen.)

Peter en Els
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15 JAAR POVERELLO-BRUGGE: 8DEC 1986-2001

Toch al de moeite om even halt te houden… en 'n verjaardag te 
vieren niet?

Juni 1986 begon het  allemaal… 6 maanden wroeten en werken 
om het bestemde gebouw op te knappen en er 'n Poverello-huis van te 
maken, waar mensen in nood zouden mogen aankomen.  Op 8 dec. '86 
konden we starten…'n open deur… vier onthaalden…zes medewerkers! 
Het kon groeien.

Vijftien jaar zijn zo voorbij!  Met elke dag: de gewone trend… iets 
nieuws… iets  onverwachts.   Vijftien  jaar  mochten  we  met  mensen  op 
stap…  mensen  omringen…  naar  hen  luisteren…'n  wenk  geven…'n 
streepje  licht  laten  schijnen  op  hun  problemen…hoop  laten  groeien… 
tegemoet komen aan vele behoeften.  Vijftien jaar konden we lief en leed 
delen met elkaar.

We kregen veel terug.  Er groeide oprechte vriendschap, respect, 
dankbaarheid.   We  zijn  'n  grote  familie  geworden.   Conflicten  en 
misverstanden leerden we juister inschatten en uit de weg ruimen.  We 
leerden met de spons vegen!  En …humor en relativeren kan het leven 
heel wat draaglijker maken!  Een goede leerschool hebben we achter de 
rug. Nog elke dag leren we opnieuw.

Heel veel mensen zijn voorbij gegaan… sommige voor 'n tijdje in 
Brugge, dan weer weg.  Anderen zijn vaste bezoekers geworden.  Weer 
anderen hebben de draad in 't leven weer opgenomen, en komen nog af 
en  toe  'n  goeiedag  zeggen.   In  die  voorbije  jaren  zijn  reeds  'n  35-tal 
definitief van ons heengegaan. Mogen zij in vrede rusten.

Ook  heel  wat  baby's  zijn  geboren.   Zo  blijft  ons  publiek 
schommelen van 40-50 in de zomer tot 'n goeie 80 in de winter.

We zien onze mensen graag.  Vriendschap en liefde is de beste 
thérapie… daar had Dr. Jan Vermeire (stichter van Poverello) het zo vaak 
over.  Een klimaat scheppen waar de mens in problemen wat tot rust kan 
komen en zichzelf  wat terug vindt.  Dan kan de wil opgebracht  worden 
om er  iets aan te doen.

Een  Poverello  zonder  onthaal  van mensen,  zou geen  Poverello 
zijn!  -  maar  zeker  kan  er  ook  geen  Poverello  leven  zonder  de  vele 
medewerkers.   Zoveel  vrijwilligers  zetten  zich  elke  dag  weer  in:  in  de 
keuken,  de  bar,  opdienen,  afdienen,  opruimen,  …   aanvoeren  en 
wegbrengen  van  zoveel!   Zwijgen  we  dan  niet  over  de  rechtstreekse 
dienst met raad en daad naar de mensen toe in het onthaal.
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Op de kop hebben we nu dit jaar 50 medewerkers die zich een 
dag  in  de  week  …twee  of  meerdere  dagen  inzetten,  steeds  weer 
opnieuw!  Ook heel wat mensen komen sporadisch helpen bv. wanneer 
groenten in massa aankomen… of de steeds weerkerende vrienden die 
met de feesten alles vlot laten verlopen.

En  in  Poverello-Brugge  wordt  vaak  gefeest!   December  is  de 
feestmaand bij uitstek!  Eerst komt de Sint… feest  van de kinderen,  en 
mogen we die dag niet weer allemaal eens kind zijn?  Op 8 dec. vieren 
we met de vrijwilligers de 15de verjaardag van onze start. We sluiten ons 
daarmee aan bij het jaar van de vrijwilliger (2001), om onze medewerkers 
eens extra in de bloemetjes te zetten.   Op 18 december vieren we de 
verjaardag van Poverello in de zaal.  Daar zit 'n manager van een bedrijf 
achter  …  en  'n  klas  jongeren  komt  het  feest  opluisteren.   Op  25 
december is het dan het grote feest voor elke Poverello : Kerstmis.  Ook 
nieuwjaar  en  vasten  avond  zullen  zeker  niet  ongemerkt  voorbij  gaan. 
Komen daarbij de dagreizen die we graag meemaken… blij dat we dan 
onze  vrienden  van  de  andere  Poverello's  mogen  begroeten.   Ook  de 
vierdaagse vakantie, eind juni, in Banneux is altijd een meevaller.

Mijn  hartelijke  dank  en  diepe  waardering  gaat  naar  alle 
medewerkers, die 't samen klaarspelen om elke dag 'n heel actieve ploeg 
te vormen…en met mekaar kunnen afspreken om in te springen.  Die 't 
feesten  ook  helpen  mogelijk  maken.   't  Ga  jullie  goed,   ook  in  jullie 
families en gemeenschappen.  Hou er de moed en de vriendschap maar 
in, 't komt vele mensen ten goede.

'k  Spreek  eveneens  mijn  oprechte  dank  uit  aan  de  vele 
sympathisanten en vrienden die ons steunen: materieel en financieel, om 
het werk in Poverello mogelijk te maken.  Ook de vele mensen die ons 
moreel  'n duwtje  in de rug geven:  'Ga maar door met  wat  jullie  doen'! 
Mijn waardering en gemeende dank.

'k  Mag  de  vele  jongeren  niet  vergeten  die  op  bezinnende 
informatie komen… die stage lopen en met ons meeleven… die acties 
voeren om zo hun steentje voor Poverello bij te brengen, niet vergetend 
hoe graag ze komen helpen pakjes maken voor St. Niklaas – Kerst en 
Nieuwjaar.   Krijgt  iedereen  niet  graag  een  Kerst  –  en 
Nieuwjaarsgeschenkje? … Onze mensen ook hoor.

En  mogen  we  allen  samen  de  Heer  danken  om  Zijn 
Voorzienigheid die leeft  in de harten van vele mensen.  Moge Hij U en 
ons allen zegenen … Moge Hij voorspoed geven aan het werk dat Dr. 
Jan  Vermeire  ooit  begon,  ten  goede  komen aan  de velen  die  op  ons 
beroep doen.
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Een  hartelijke  groet,  Zalig  Kerstfeest  en  een  Voorspoedig 
Nieuwjaar vanuit Poverello-Brugge,

Zr. Cecile
ONZE OVERLEDENEN

Maurits (81j) schakelde zich, samen met zijn echtgenote Lea, in in 
Poverello-Gent op het ogenblik dat de verbouwingen in de Komijnstraat 
bezig waren.  Hij heeft onder andere meegeholpen bij het schilderen van 
de  tuinmuren.   Eens  Poverello-Gent  regelmatig  open  was  nam hij,  tot 
enkele jaren geleden, twee dagen per week de verantwoordelijkheid op 
zich.   Maar zelfs  nadien  bleef  hij  Poverello  en  zijn mensen  volgen  en 
bijstaan met raad en daad.  

Ilse (62j)  was,  samen  maar  haar  echtgenoot  Jos,  één  van  de 
mensen die  steeds klaar  stonden  voor  Poverello  als het  voor  anderen 
moeilijk paste, of als er eens iets speciaal moest aangepakt worden.  Zo 
was zij één van de pilaren van de ploeg die gedurende jaren de grote 
kuis kwam doen in de Huidevetterstraat.  En het gebeurde grondig!  Haar 
werkijver was voor ons een voorbeeld.  Ze wilde dat het vooruit ging en 
dat het goed gebeurde.  

Zr. Jolenta (74j) kwam, samen met Zr. Francine, sinds 1989, elke 
dinsdag  meehelpen  in  de  keuken  van  Brussel.   Haar  optimisme,  haar 
inzet, haar spontaniteit, haar zelfrelativering, haar humor zullen ons zeker 
bijblijven.   Maar  wat  vooral  treft  is  de  manier  waarop  ze  afscheid 
genomen heeft van het leven dat ze zo liefhad in al zijn eenvoud.  Ze wist 
dat ze niet meer zou genezen.  Op 1 oktober ontving ze de ziekenzalving 
in  het  bijzijn  van  haar  medezusters.   Op  haar  vraag  werd  het  een 
dankviering.   Het  ogenblik  dat  ze aan iedereen een kruisje  (teken van 
Jezus' dood en verrijzenis) gaf,  was een zeer intens moment.   Daarna 
kwam hebben ze samen gegeten en verteld over vroeger.  Terwijl haar 
krachten stilletjesaan verminderen, bleef ze oog hebben voor de mensen 
rondom  zich,  vooral  voor  hen  die  het  moeilijk  hadden.   In  die  laatste 
weken is ze niet beginnen piekeren over het leven en de dood.   Ze is 
gewoon  blijven  leven  omdat  ze  in  het  geloofde  leven.   Aan  dat  leven 
bleef ze zich toevertrouwen.  Half november is ze over gegaan naar het 
nieuwe leven. 

Jozef en  Roger,  twee  bezoekers  die  af  en  toe  naar  Poverello 
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Brussel kwamen, zijn onlangs overleden.  Hoe ze hun laatste ogenblikken 
hebben  doorgemaakt  weten  we  niet,  maar  voor  God  blijft  dit  niet 
verborgen.  Hij geeft hen de verdiende vrede, die ze in hun aardse leven 
zo weinig gekend hebben.

Aan alle familieleden en vrienden van de overledenen bieden we 
onze christelijke deelneming aan.

GIFTEN
Dank  u wel aan iedereen die de werking van Poverello op de 

een of andere wijze (vrijwilligerswerk, voeding, gebed,…) steunt.  Voor 
hen  die  een  fiscaal  attest  wensen  voor  de  financiële  giften  aan 
Poverello is er een kleine wijziging.  Tot 31 december 2001 zijn giften 
vanaf  1000  Bfr.  fiscaal  aftrekbaar.   Vanaf  1  januari  2002,  met  het 
ingaan  van  de  Euro,  zijn  giften  slechts  aftrekbaar  vanaf  30  Euro 
(1.210Bfr.).

POVERELLO NIEUWS
Dit tijdschriftje  wordt  graag en gratis  opgestuurd  naar  wie  het 

wenst.  Op dit ogenblik hebben we bijna 40.000 lezers!  Kent u iemand 
die  via deze weg  met  Poverello  wil meeleven,  zit  er  een  fout  in het 
adres,  krijgt  u het  tijdschriftje  per ongeluk  tweemaal,…  laat  het  ons 
weten.   We  proberen  het  adressenbestand  zo  goed  mogelijk  bij  te 
houden.
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