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BESTE POVERELLOVRIENDEN,
Volgend jaar vieren we vijfentwintig jaar Poverello en dit willen we niet 

zomaar  voorbij laten gaan.   Het  is een gelegenheid om te  vieren en te 
feesten, om herinneringen op te halen; maar ook een kans om opnieuw stil 
te staan bij de essentie van  het Poverellogebeuren.   

Daarom  zullen  we  in  de  komende  maanden,  alle  artikels  die  Jan 
geschreven heeft in het krantje, bundelen tot  een kleine brochure (ong. 60 
bladzijden).  Dit eenvoudige krantje, dat  gestart was als een brief voor de 
bezoekers van Poverello, is na twintig jaar uitgegroeid tot  een tijdschriftje 
dat naar ongeveer 40.000 mensen verstuurd wordt.  

De  brieven van  Jan  kunnen we  misschien wel  beschouwen  als  zijn 
spiritueel  testament  voor  de  medewerkers  en  voor  iedereen  die  met 
Poverello meeleeft en meebidt.  Om de drie maanden trok Jan zich terug en 
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terwijl hij schreef dacht hij aan ons, zijn broers en zussen.  Hij maakte er 
geen wetenschappelijke uiteenzettingen van, wat hij schreef kwam recht uit 
het hart.  Dit spreekt onder andere uit de eenvoud van deze teksten.  Elke 
keer opnieuw probeerde hij te verwoorden wat hem zo nauw aan het hart 
lag.  Het geluk, de genade die hij ontving, wilde hij ons leren kennen en met 
ons delen.  

Een medewerker  uit  Brussel, Jean W.,   die Jan nooit  ontmoet  heeft, 
maar die urenlang bezig geweest is met de teksten, om de brochure voor te 
bereiden, gaf de volgende reactie:

De vraag die we ons moeten stellen is: welk is de boodschap van Jan,  
waaraan Poverello hoort trouw te blijven?

Grote personen hebben één, twee of  maximum drie gedachten.  Dat  
verklaart  ook  dat  ze  zich  herhalen,  want  het  zijn  echte  diepe  en  
persoonlijke overtuigingen.  Dit is ongetwijfeld ook bij Jan zo. 

 Wat me bij hem opvalt is dat zijn gedachten telkens een identieke weg 
volgen.
 Hij beschrijft,  dikwijls heel realistisch,  de pijnen,  de miseries en de 

verschrikkingen die hij vaststelt in de wereld, rondom hem en in hem.
 Hij schetst het risico, waaraan niemand ontsnapt, om deze realiteit te  

camoufleren  of  om  er  aan  ten  onder  te  gaan  (depressie,  alcohol,  
misdaad, …  )

 Dan komt de persoonlijke getuigenis:  ‘Jezus heeft mij gered, hij heeft  
me naar de armen gestuurd en deze worden mijn meesters’
In  deze  gedachtegang,  geen  prosélytisme,  geen  propaganda,  geen  

enkel oordeel tegenover degenen die lijden, maar enkel een aanklacht van  
de ‘vernietigers’.  

In deze gedachtegang is nooit iets helemaal overwonnen, maar niets is  
ook helemaal verloren  

De openheid,  het  onthaal,  het  luisteren naar de ‘arme’ – gebed en 
Eucharistie – de sociale actie – geven ritme aan zijn dagen en zijn twintig  
jaar in Poverello .

Ik  denk  dat  dit  alles  mag  en  moet  gezegd  worden,  geschreven  en  
gepubliceerd, ter gelegenheid van de 25 ste verjaardag van Poverello, met  
de niet na te bootsen humor van Jan: ‘ Als je  lacht met mijn naïeve ideeën,  
ik begrijp je, ik heb het gedurende veertig jaren gedaan!’
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Naast de teksten die we van Jan hebben, is natuurlijk ook zijn leven en 
zijn voorbeeld van groot  belang, om te weten in welke richting Poverello 
moet evolueren.  Zeker nu er steeds meer nieuwe medewerkers zijn, die Jan 
niet  zelf  gekend  hebben,  is  het  belangrijk  om  zijn  voorbeeld  door 
gebeurtenissen door  te  vertellen, zonder  hem daarbij op  een voetstuk  te 
plaatsen.  

Vanuit  deze  gegevens  en  de  ervaringen  van  ons  allemaal moet  we 
immers verder evolueren.  Want Poverello is niet af, integendeel, ik ben van 
mening dat er nog een hele taak voor ons is weggelegd.  Het voornaamste is 
dat  we,  elk  voor  onszelf,  trachten  onze  inzet  te  verbeteren,  wat  niet 
betekent hem te vermeerderen.  

Deze  voormiddag  nog  zei  Claire,  aan  de  telefoon:  het  is  niet  zo 
belangrijk wat je doet  of hoeveel je doet,  maar wel hoe je het doet.   En 
inderdaad, als we het niet doen met ons hart, met liefde, dan is het enige wat 
we doen, om het oneerbiedig uit te drukken, magen vullen.  

Daar  moet  ik  me  bewust  van  worden,  telkens  opnieuw.   Telkens 
opnieuw stel  ik vast  dat  ik het  weer  vergeten ben,  dat  ik me heb laten 
opslorpen door allerlei praktische zaken.  Dan is het hoog tijd om weer tot 
de essentie te komen.  En eigenaardig genoeg, staat dit de praktische gang 
van zaken helemaal niet in de weg.  Het is zich de reflex eigen maken om 
telkens terug naar de essentie, de Liefde, te keren.  

Daarom is het ook zo belangrijk dat in elk Poverello huis een kapel is: 
een plaats om zich even terug te trekken en te bezinnen; een plaats waar 
men zijn eigen vreugden en zorgen, maar ook die van al degenen die men 
ontmoet, kan toevertrouwen aan de God van Liefde, een barmhartige Vader 
die zijn kinderen niet in de steek zal laten; een plaats waar men zijn hart kan 
openen en kan laten vullen; een plaats van waaruit men terugkeert naar de 
keuken of de zaal.  

De  keuken,  plaats  waar  de  maaltijden  en  het  onthaal  worden 
voorbereid, is de plaats van de gemeenschap.  En de gemeenschap staat ten 
dienste  van  wie  naar  het  onthaal  komen.   Wanneer  er  in  die  keuken 
vriendschap, dienstbaarheid en blijheid leeft, dan zal dit ook uitstralen naar 
de zaal, daar waar het onthaal gebeurt.  

In het onthaal stelt men zich op als dienaar en niet als ‘meester’.  De 
dienst aan een broer of een zus maakt ons niet armer, integendeel, wie dit 
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echt met zijn hart doet zal verrijkt en dankbaar terugkeren naar de keuken 
of de kapel. 

Leven in Poverello is een voortdurend onderweg zijn tussen de zaal (het 
onthaal), de keuken (de gemeenschap) en de kapel (de liefhebbende God, 
die evenzeer in het diepste van je hart aanwezig is).  Elk van deze plaatsen 
zijn op hun beurt  trouwens plaatsen van gebed, gemeenschap en onthaal. 
Eigenlijk zouden we in ons hart  deze plaatsen moeten creëren of anders 
gezegd,  zouden  we  tijd  moeten  maken  voor  onthaal,  gemeenschap  en 
gebed; de drie pilaren waar Poverello mee staat of valt.

Johan

In maart 1980, in één van de eerste krantjes, schreef Jan reeds hoe hij 
Poverello zag en hoe hij er zijn aanwezigheid beleefde: 

BESTE POVERELLOVRIENDEN,
Langs  ons  Klein  Krantje  zouden  we ons  willen  richten  tot  al  onze  

broeders, al onze zusters, die iedere dag, of bijna, naar hun huisje komen  
in nr. 4 van de Zuinigheidsstraat. U komt er om een maaltijd te nemen, een  
kopje koffie te drinken, maar vooral om er iets anders te vinden dan de  
miserie  van  de  wereld,  om  uw problemen  te  vergeten,  om  vreugde  en  
vriendschap te ontdekken.

Deze vriendschap vinden we samen rond de biljart, bij het kaartspel,  
bij  het  smullen  van  lekkere  karbonaden,  door  samen  naar  een  
T.V.- feuilleton te kijken, door het verenigd gebed ter gelegenheid van de 
dinsdagmis.

Wanneer we even nadenken over al wat we op die manier bezitten, over 
het  geluk  van  dat  allemaal  te  hebben,  dan  mogen  we  ons  niet  als  
ongelukkigen beschouwen.

Is  hij  inderdaad,  geen  grotere  sukkelaar,  die  alleen  leeft  om  zijn  
bankrekening  aan  te  dikken,  om er  ‘te  geraken’,  om ten  koste  van  de  
anderen  te  leven...?  Kan  men  zich  een  triestiger,  een  dommer  bestaan  
inbeelden?

We zijn geen heiligen, verre van, maar we trachten samen, bewust van 
onze zwakheid, vreugde en leed te delen. En we zijn ervan overtuigd dat  
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degenen die dit lezen en nog niet naar Poverello gekomen zijn, hier ook  
een stukje geluk zullen komen opzoeken.

Ze zijn allen welkom: al degenen die het leven niet gespaard heeft, al  
degenen die lijden in hart en lichaam, al degenen die zoeken naar een  
beetje vriendschap. Maar welkom ook aan degenen die beseffen dat het  
ware  geluk  erin  bestaat  het  beste  van  zichzelf  aan  zijn  broeders  te  
schenken, degenen die begrepen hebben dat een hart meer waard is dan al  
de schatten van de wereld.

Zo  zal  Poverello  een  trefpunt  worden  waar  het  echte  geluk  zal  
uitstralen, want het zal de Heer zelf zijn die ons zal voeden met het vuur  
van zijn liefde.

Jan

EEN FRAGMENT UIT EEN GETUIGENIS
De armoede verbergt  nooit  zijn grote  waardigheid.  Zij is een grote 

leerschool voor ons allen.  Dit kan ik schrijven nadat ik de buitengewone 
kans heb gekregen, dankzij mijn goede en gevoelige vriend Aldo, om de 
armoede met mijn eigen ogen te zien.

….
Ik heb nochtans een grote les geleerd uit mijn uren vrijwilligerswerk.
Ik heb veel nagedacht over de omstandigheden van hem die zelfs geen 

euro  heeft  om  te  eten,  noch  een  plaats  om  te  schuilen voor  de  barre 
winterkoude.  Een eerste balans die ik uit deze ervaring wil opmaken –het 
betreft een voorlopige balans, want ik zou mijn werk willen verder zetten- is 
dat we veel kunnen doen voor de armen.

Ik  heb  mij  zeer  verrijkt  gevoeld  door  mijn  eerste  vier  uren 
vrijwilligerswerk.  Het kan wel paradoxaal lijken om zich te verrijken op een 
plaats van grote armoede.  En toch was dit het geval.

…
Nb.1:  Duidelijk heeft  het  toeval  altijd een  waardevolle  precisie:  het 

onthaal centrum noemt ‘Poverello’ en bevindt zich in de Zuinigheidsstraat.
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Nb. 2: Ik heb deze nederige bedenkingen niet geschreven om te voldoen 
aan een evangelisch gebod, maar enkel om u dit mooie moment mede te 
delen. 

Giuseppe

ONZE OVERLEDENEN.
Twee dames die regelmatig naar Poverello in Brussel kwamen, zijn vrij 

plots overleden.  Van geen van beiden weten we veel over hun verleden, 
over waarom ze bij ons kwamen.  Maar alle twee maakten ze, op hun eigen 
manier, deel uit van onze familie en dat blijven ze doen.

Margueritte  L.  (73j.)  kwam reeds  jaren  naar  Poverello.   Ook  al 
vertelde ze niet veel, iedereen kende haar.  Ze was steeds goed verzorgd. 
Toen ze enkele weken geleden op weg naar huis was, is ze plots gevallen. 
Ze werd opgenomen in het ziekenhuis, waar ze na enkele dagen overleden 
is.

Marcella S. kwam nog niet zo lang bij ons eten.  Ze was ongeneeslijk 
ziek, maar was heel moedig.  Ze wilde zich niet opnieuw laten opnemen in 
het  ziekenhuis,  als  er  geen  oplossing  was  voor  haar  twee  parkieten. 
Uiteindelijk zijn ze naar Poverello gekomen (waar ze nu nog steeds goed 
verzorgd worden door enkele bewoners).  Als men Marcella ging bezoeken 
vroeg ze steeds hoe haar lievelingsparkieten het stelden.  

Josée van Poverello-Brugge is niet meer… Jaren kwam ze elke dag bij 
ons.  Ze was moeilijk te been  door heel wat operaties aan de knieën en de 
beide heupen.  Haar man Jacques bracht haar elke morgen … terwijl hij bij 
ons kwam helpen, of ergens anders bezigheden had.

Josée had haar plaats in de zaal.  We zien haar nog zitten.   Ze had 
vrienden rond zich, en kende iedereen.  Vooral op het laatst, moest ze zich 
laten helpen om zich te verplaatsen.  Ze had het moeilijk, doch was zeer 
dankbaar.

Toen begaf haar hart.  De vele pijn die ze leed – waar ze zelden over 
sprak, tenzij je ernaar vroeg – heeft haar tol geëist.  We zagen haar achteruit 
gaan: … in de kliniek … weer thuis.  Jacques en de twee dochters hebben er 
goed voor gezorgd.  Toch is ze nog vrij onverwachts terug in de kliniek 
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terecht gekomen en in enkele dagen van ons heengegaan. Wat lag ze mooi 
opgebaard…’n poppetje.

De uitvaartdienst was zeer verzorgd.  Omringd door familie, heel wat 
Poverello vrienden en tal van andere bekenden, werd ze ten grave gedragen.

Dank u, Josée, om wat je voor ons betekende: je geduld, je milde lach, 
je luisterend oor, je moed in het lijden, je geloof in Maria, de Moeder Gods. 
Je bent zoveel keer mee geweest op bedevaart naar Banneux en Assebroek. 
Je zou volgend jaar ook meegaan naar Lourdes. Je had vertrouwen in wat 
komen zou.  Voor jou was de dood niet het einde.  Je zijn zal voor ons een 
stimulans blijven.  We vergeten je niet.  Moge je nu rusten in de vrede van 
de Heer.

Tot weerziens!  
Je vrienden uit Poverello-Brugge.

JAARMIS JAN
Op zaterdag 27 juli hebben we met een zestigtal vrijwilligers voor de 

vierde keer het overlijden van Jan Vermeire herdacht.  Het was uitstekend 
weer.  We kwamen vanuit alle kanten van het land.  Sommigen hadden er al 
250 km opzitten.   Voor  de pastorij stonden weer  enkele stoelen en een 
tafeltje met frisdrank en koffie klaar.  Want ook deze keer gebeurde het in 
het kerkje van Sohier.  Zit er niet enige symboliek in het feit dat we Jans’ 
overlijden herdenken in het kerkje waar hij zijn bekering, de start van een 
nieuw, een totaal ander leven, heeft gekregen?

De  Eucharistie  werd  trouwens  ook  voorgegaan  door  Raymond,  de 
priester langs wie de Heer Jans bekering heeft ingezet.  Zo zegt Raymond 
het  ook:  ‘Ik was maar een instrument.   Ik  ben het  niet  die Jan bekeerd 
heeft.’

Op het einde van deze intense viering vertelde Raymond dat hij, dag op 
dag vijftig jaar geleden, priester was gewijd.  Spontaan volgde er applaus, 
vol erkenning en dankbaarheid voor deze eenvoudige man.  Hij stond erbij 
alsof hij dacht: ‘Lieve Heer, ’t is niet voor mij dit applaus, maar voor U’.  
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Aan een jonge seminarist, die met de ploeg van Poverello Brugge was 
meegekomen,  had hij gezegd: ‘En moest ik opnieuw kunnen beginnen, ik 
deed hetzelfde’.  

Na de Eucharistieviering werden we samen nog even stil bij de grafzerk 
van Jan en dan volgde de broederlijke picknick.  

Raymond kon niet met ons meekomen, want een oudere gehandicapte 
mevrouw rekende op hem om haar te helpen bij het eten.  

Namens de hele Poverello familie: dank u wel en proficiat Raymond dat 
gij  reeds  meer  dan  vijftig  jaar  een  instrument  tracht  te  zijn  van  Gods 
‘oproepende’ Liefde! 

VIJFENTWINTIG JAAR POVERELLO 
 Op 26 april (de laatste zaterdag van april en niet, zoals gewoonlijk, de 

eerste zaterdag van mei) organiseren we onze jaarlijkse bedevaart naar 
Banneux.   In  2003  maken  we  daar  een  jubileum-bijeenkomst  van. 
Iedereen  die  met  de  Poverellofamilie meeleeft  en  iedereen  die  onze 
‘beweging’ beter wil leren kennen is van harte uitgenodigd.

o De Eucharistieviering, die zal voorgegaan worden door  de 
bisschop van Luik, Mgr. Jousten, begint om 10u 30.

o ’s  Namiddags  is  er,  in  samenwerking  met  het  Incar-
dansspektakel, een feestprogramma.

 Ook de Lourdes bedevaart,  van 20 tot  27 juli 2003, zal vooral in het 
teken staan van deze verjaardag.
Over beide gebeurtenissen vindt u in het volgende krantje meer nieuws.

EEN THEATER VIJFDAAGSE VOOR JONGEREN
In het kader van het 25-jarig bestaan van Poverello organiseren we een 

Poverello - Theater vijfdaagse voor jongeren (+18) die op zoek zijn naar 
zingeving,  vertrekkend  vanuit  het  Poverello  –  gebeuren,  ...  en  dit  van 
donderdag 26 december tot maandag 30 december. 
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We  spreken  af  in  Poverello  Brussel,  Zuinigheidsstraat  4.   Na  een 
lekkere maaltijd verkennen we de Marollen: de buurt waar het in 1978 voor 
Jan Vermeire en zijn mensen allemaal begon. 

Tegen de avond worden we in Banneux verwacht, waar ons een warme 
ontvangst  wacht  in  het  Poverello  jeugdhuis.   We  vinden er  de  nodige 
repetitieruimte om er in alle rust een stukje theater voor te bereiden, waarbij 
we vertrekken van onze opgedane indrukken,... De laatste  dag trekken we 
terug naar Brussel, en laten er de mensen van Poverello ons theater zien. ...: 
een kerstgeschenk, zo u wil... 

De theaterworkshop staat onder professionele begeleiding van Bart De 
Wildeman (regisseur).

Kostprijs:  60  €.   Verdere  inlichtingen  en  inschrijven  kan  op  tel. 
04/3609363.
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