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Beste Poverellovrienden,
met enkele  medewerkers  hebben  we  een  weekend  doorgebracht  om 

ons te bezinnen rond de werking van Poverello.  We hebben tijd vrij gemaakt 
voor gebed en Eucharistie;  we  hebben in de brieven van Jan gelezen;  het 
heeft ons deugd gedaan; het was een echte verademing.

Waar zijn we mee bezig?  Waarom zetten we ons in in Poverello?  Wat 
was de motivatie van Jan’s engagement?  

Het was duidelijk dat elke deelnemer blij was met deze herbronning. 
In het gewone leven, dus ook dat van Poverello, wordt men meegesleurd door 
de gang van zaken.  De ene gebeurtenis volgt op de andere.  Het ene is nog 
niet gedaan en er staat al iets anders te wachten.  En het lijkt allemaal zo 
belangrijk en zo dringend.  Het is een trend, een stress die we overdragen op 
anderen, die op hun beurt weer anderen opjagen.  Het gaat soms zover dat ik 
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mezelf er op betrap dat ik meer bezig ben met hetgeen ik nog moet doen, 
dan met hetgeen ik aan het doen ben!  Ontstaat deze druk deels ook niet 
omdat ik  niet meer kan of durf uit  deze molen stappen?   Het is dan die 
molen die mij meedogenloos voortstuwt en de ware bezieling gaat verloren!

In  zijn  brieven  komt  Jan  dikwijls  terug  op  wat  hem  bezielt.   Hij 
vertrekt niet vanuit zichzelf, maar het is de Heer die hem voortstuwt, die 
hem zendt!  In september 95 schrijft hij:  ‘…In de blokhut die ik mij in het  
midden  van  een  bos  had  gebouwd,  heb  ik  momenten  van  zulke  intense  
vreugde gekend dat ik al een beetje in het paradijs dacht te zijn.
Na enkele maanden voelde ik dat ik deze schat niet voor mezelf alleen kon  
houden: ik moest het delen en de liefdesboodschap doorgeven, vooral aan de  
meest getroffenen….’

Of zijn brief van september 87eindigt zo: ‘…Iedereen kan proberen de  
anderen  graag  te  zien,  maar  met  mijn  schamele  krachten,  ben  ik  rap  
uitgeput. Ik heb de Meester  van de Liefde nodig om dat pover hart voor  
anderen open te stellen.  

Voor Jan was het duidelijk:  hij kon de Liefde niet uit zichzelf halen, 
hij moest zijn hart openzetten om het te laten vullen.  Maar eens het hart 
gevuld is, moet men naar buiten om anderen te ontmoeten.  Liefde is iets wat 
je niet voor jezelf kan houden, maar dat je wil delen!  Wie echter vergeet te 
‘tanken’ zal vlug op eigen krachten verder moeten.  

Het  is  deze  Liefde  die  steeds  meer  en  meer  de  krachtbron  moet 
worden van onze werking.  Als we met de ogen van deze Liefde naar elkaar 
kijken, dan ontmoeten we enkel broers en zussen, voor wie we misschien een 
beetje  broer  of zus  kunnen  worden.   Als  we  ons  door  deze  Liefde  laten 
‘bezielen’, dan zullen we ze ook ‘uitstralen’ naar anderen.

De Belgische Bisschoppen hebben het jaar 2003 uitgeroepen tot het 
jaar van de ‘Dienstbaarheid’,  het jaar van de ‘Diaconie’.  Het thema dat ze 
aangeven is: ‘Gezonden om te dienen’.  Ook wij in Poverello zijn ‘geroepen en 
gezonden om te dienen’.  Dit is niet zomaar wat diensten verlenen en werkjes 
opknappen.  We vertrekken immers niet uit onszelf, er is Iemand die ons op 
pad stuurt.  Hij nodigt ons uit om ons ten dienste te stellen, meer nog om ons 
in Zijn dienst te stellen.  Hij zendt ons de wereld in om Zijn boodschap van 
Liefde  uit  te  dragen.   Het  is  dan  ook  belangrijk  en  noodzakelijk  dat  we 
regelmatig naar Hem terugkeren,  willen we niet uitgeperst worden door de 
molen van de wereld.  Steeds meer en meer zou de Liefde en enkel de Liefde 
ons moeten aanzetten tot handelen!  
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Het eerste zinnetje van ons leefregeltje is: ‘Dit is mijn gebod: bemint 
elkander zoals Ik u heb bemind’ (Jo 15,12).  Wie in Poverello komt helpen is 
dus  op  de  eerste  plaats  geroepen  en  gezonden  om  te  beminnen!   En  wie 
bemint  zal  zich  inzetten  en  concrete  dingen  doen.   De  Liefde  wordt 
zichtbaar en tastbaar in het afruimen van de tafels, in een tas warme soep, 
in  dienstbaarheid.   En  daar  mogen  en  kunnen  wij,  ondanks  al  onze 
beperkingen, aan meewerken.  

Laten we deze kansen  niet verloren gaan!
Johan

Twaalf jaar geleden schreef Jan de volgende bedenkingen rond Kerstmis:

BESTE POVERELLOVRIENDEN,

1990 loopt ten einde. De periode van de feesten staat voor de deur. 
Ieder zal ze op zijn manier beleven.  De straten zullen wat meer verlicht 
zijn,  dennenbomen,  slingers,  alle  50m.  een  luidspreker.  De  uitstalramen 
worden uitgepluisd, men zal in de weer zijn om allerlei geschenken te kopen, 
ofwel zal men verder lopen omdat men er geen interesse of geld voor over 
heeft.

Velen  zullen  trachten  hun  zorgen  te  vergeten,  men  zal  de  plaatsen 
opzoeken waar de sfeer gezellig is, liefst met veel lawaai en muziek; men wil 
de  werkelijkheid  ontvluchten,  de  eentonigheid,  de  sleur,  de  verveling.  De 
dancings  zullen  al  degenen  die  zich  van  dwang  en  verplichtingen  willen 
bevrijden graag onthalen en ook al degenen die zich willen uitleven.

Andere  sfeer,  andere  vreugde:  gans  de  familie  komt  bij  mekaar. 
ouders  en  grootouders  ontvangen  kinderen  en  kleinkinderen.  Een 
schitterende kerstboom,  een  stalletje,  een  zachte  warmte,  de  vrouw  des 
huizes die de laatste hand legt aan haar kerstmenu, maar vooral de vrede en 
de tederheid die u omhult en een zalig gevoel geeft. Men zou wel wensen dat 
dit  heel  lang  zou  duren,  maar  ook  al  zijn  deze  uren  te  vlug  voorbij,  de 
herinnering zal blijven bestaan en zal misschien opbeuren in ogenblikken van 
eenzaamheid.

Anderen zullen alleen zijn, zoals ze altijd geweest zijn: alleen in een 
kamer zonder leven. Alleen in een café, alleen in het hospitaal, alleen op een 
bank, alleen midden het gewoel. Alleen in een bejaardentehuis, alleen in een 
luxeflat, alleen in het station, overal alleen.
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De eenzaamheid  is  één  van  de  meest  verspreide  plagen;  het  is  een 
kwaal die tot in de verste hoeken van onze beschaving doordringt.  Maar is 
het niet logisch wanneer men vaststelt dat de maatschappij  ondermijnd is 
door allerlei vernietigende krachten: haat, twist, geweld, heerszucht, geld, 
verdrukking.

Eenzaamheid  is  een  bron  van  veel  ellende:  depressie,  angsten, 
alcoholisme,  drugs  zijn  er  meestal  de  gevolgen  van  of  onvermijdelijke 
verwikkelingen.  De  psychiatrische  instituten,  de  gevangenissen  en  andere 
sociale  inrichtingen bieden dan een 'onderdak'  aan  degenen die  men moet 
verzorgen of... nog meer isoleren.

Deze  noodtoestanden  die  op zichzelf  reeds  ondraaglijk  zijn,  kunnen 
nog erger worden:  fysisch lijden,  mislukkingen,  allerlei  tegenslagen breken 
de laatste weerstand. Men zit op de knieën, men kan niet meer. Men heeft 
zelfs de kracht niet meer om hulp in te roepen.

En nochtans ook voor hen is het kerstmis.  Kan ik dan werkelijk niets 
doen om al die noden te helpen lenigen? Misschien ben ik zelf wel niet 100 % 
fit;  het is mogelijk  dat  ik zelf veel  zorgen heb,  dat  ik me ook zelf moet 
schrap zetten tegenover veel dingen, dat de middelen waarover ik beschik 
mij niet toelaten mijn dromen te verwezenlijken... maar ben ik toch niet 100 
maal  beter  gesteld  dan  vele  anderen?  Wat  doe  ik  eigenlijk  met  al  de 
mogelijkheden, met alle kansen die ik krijg?

Ik weet wel dat al deze vragen tegen de stroom ingaan, dat men zulke 
producten niet tracht te verkopen langs de publiciteit en nochtans zijn het 
levensvragen.

Het is kerstdag, een nieuw Jaar meldt zich aan, waarom zou het dus 
niet het ogenblik zijn om een andere balans op te stellen, niet degene die een 
idee geeft van de welvaart of de achteruitgang van een onderneming, maar 
over onze eigen gedragingen, onze leefwijze,  onze situatie... laat  ons in de 
spiegel kijken, niet alleen om onze rimpels of onze haren te tellen, maar om 
het diepste van onszelf te onderzoeken.

Het leven in Poverello heeft mij heel veel geleerd; voor mij is het de 
spiegel waar ik mij zelf zonder masker terugvind, waar al het vernis dat mijn 
gebreken  verstopt afbrokkelt,  waar  ik  voortdurend in  vraag word gesteld 
het is de thermometer van het engagement, van het delen, van de liefde.

Gedurende jaren heb ik gedacht een vrij man te zijn, een vrijheid die 
men  koopt,  een  vrijheid  die  men  bemachtigt  met  de  ellebogen,  met  zijn 
verstand. Nooit was ik eigenlijk zo gebonden, zo kortzichtig, zo kwetsbaar: 
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ik bouwde op zand. Ik was doof en blind en heb dan het geluk teruggevonden 
de dag dat die enorme ooglappen weggevallen zijn... als je de hand niet meer 
kunt reiken,  niet meer kunt glimlachen naar degenen die er niet meer toe 
bekwaam  zijn,  als  je  je  hart  niet  meer  kunt  openen,  dan  ben  je  een 
karikatuur, een mislukkeling.

Deze waarden kon ik niet alléén vinden. Mijn ouders waren de eersten 
om mij de weg te tonen; mijn moeder heeft het mij getoond toen ze mij op 
een kerstnamiddag bij de hand nam. Samen zijn we door de stad gewandeld 
en, in iedere kerk, bracht ze mij naar de kribbe. We liepen in het halfduister 
op onze tenen, geleid door het licht van de kaarsen, tot bij het kindje op het 
stro.

Nooit  zal  ik  die  momenten  van  geluk  vergeten  waar  gans  mijn 
kinderhart  vervuld  was  van  bewondering  en  tederheid.   Ik  keek  naar  die 
kleine Jezus die de armen naar mij uitstak.  Zijn  moeder vol  tederheid  en 
bezorgdheid, St.Jozef die waakt, de herders, die kleine poverellos, die hun 
ogen niet konden geloven, en ook de os en de ezel die het kindje verwarmden.

Af en toe keek ik naar omhoog naar m'n moeder die dan mijn hand wat 
vaster nam; haar gelaat was ernstig, ik ben zeker dat ze in haar hart aan het 
bidden was, voor mij, voor haar gezin, voor veel dingen die ik nu pas begin te 
begrijpen,  na  tientallen  jaren  van  onverschilligheid,  van  afwijzen  van  de 
genade.

Kleine Jezus, gedurende een groot deel  van mijn leven heb ik aan U 
niet gedacht, ik had zoveel andere dingen te doen, problemen die ik dacht 
alleen op te lossen, mijn toekomst die ik moest verzekeren, zorgen voor mijn 
veiligheid,  dat  ik  geld  genoeg  zou  hebben  op pensioenleeftijd...  ik  heb  je 
eindelijk met een kinderhart teruggevonden. Ik weet dat jij me nooit hebt 
verlaten, dat je altijd bij mij was, dat je me altijd graag gezien hebt, ook al 
deed ik je pijn; door jouw barmhartigheid heb je mij doen wankelen.  Ik heb 
de  uitleg  van  grote  geleerden  niet  nodig  om dit  grote  liefdesmysterie  te 
aanvaarden, om in jou te geloven. Je hebt mij gered van de dood, je hebt al 
mijn hersenschimmen verjaagd en je hebt mij jouw hart getoond.

Kleine Jezus, redt al degenen die lijden, al degenen die eenzaam zijn, 
al degenen die wanhopen. Moge het voor de grote familie van Poverello, voor 
alle  poverellos  van  de  ganse  wereld,  een  vrolijk,  een  heilig,  een  heerlijk 
kerstfeest worden.

Jan
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ONZE OVERLEDENEN
Henriette Schoonjans, was één van de eerste bezoekers van Poverello. 

Als ze het over het begin van Poverello had zei ze: ‘in den tijd dat het nog 
vijf frank was voor een soep’!  Over deze beginperiode sprak ze altijd met 
veel  heimwee  en dan  dacht  ze  niet  alleen  aan  de  prijs,  maar  ook  aan  de 
ambiance.   Ze  vertelde  dat  ‘papa  Jean’,  want  zo  noemde  ze  Jan  altijd, 
lekkere omelet kon bakken, en dat hij af en toe op het orgeltje speelde en 
dat er dan gezongen en gedanst werd.

Als ze binnen kwam in Poverello ging ze eerst iedereen een goede dag 
zeggen, met de nodige kussen en omhelzingen erbij.  En kwam je haar een 
tweede keer tegen, terwijl  ze aan haar ‘toer’  bezig was,  dan kreeg je nog 
eens  een  portie  kussen  en  er  werd  gelachen  en  gezwansd:  ‘niet  jaloers 
worden hé’. 

Voor  veel  medewerkers,  ook  voor  mij,  was  ze  iemand  die  ons  thuis 
bracht in Poverello.   Zij  leerde ons Poverello kennen en stelde ons op ons 
gemak.  Ze vertelde graag en was blij als ze nog eens het verhaal van al haar 
misserie kon doen, van het ongeval op het einde van de oorlog waarin ze een 
been had verloren, van het feit dat ze thuis altijd alleen was, dat ze weer 
eens naar de dokter moest gaan…  Soms stonden de tranen haar in de ogen, 
maar bij het naar huis gaan kon ze weer lachen en riep ze:  ‘allè  chou, tot 
mergen’

Ondanks al deze problemen en eenzaamheid, trok ze haar plan en bleef 
ze moedig.  De laatste jaren verbleef ze in een bejaardentehuis in de buurt. 
Af en toe ging men haar halen en kwam ze nog eens tot in Poverello.  Dat 
waren echte feestdagen voor haar en dan kwam het verleden nog eens naar 
boven.

Zij was ook één van de vijfentwintig personen die in 1984 mee geweest 
zijn  naar  Lourdes.   Ook  toen  verbleven  we  in  Cité  Saint  Pierre,  die 
ondertussen helemaal  vernieuwd is.  Deze dagen in Lourdes heeft ze nooit 
vergeten.  Toen ik haar de laatste keer zag sprak ze er nog over:  ‘Weet je 
nog in Lourdes, dat je mij in de rolwagen rondreed,  dat was toch goed hé.’ 
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En ze was al kandidaat  om dit jaar terug mee te gaan.  Ze zal  erbij  zijn, 
samen met papa Jean en zovele andere Poverellovrienden!

Paul  Bruno,  echtgenoot  van  Simone  Arnots,  overleed  eerder 
onverwachts  op  27  augustus.   Paul  was  maar  enkele  dagen  ziek  en  plots 
keerde hij terug naar het Vaderhuis op 71-jarige leeftijd.  Paul en Simone 
zijn op aanraden van hun dokter naar Poverello Tongeren gekomen, begin van 
dit  jaar.   Hij  was  een brave  man,  die  meehielp  in  het huishouden en ook 
zorgde voor de moeder van Simone die bij hen was komen inwonen.  De hele 
Poverello-gemeenschap leeft met Simone mee.
CD TER GELEGENHEID VAN 25 JAAR POVERELLO.

Ter  gelegenheid  van  25jaar  Poverello  willen  we  een  CD-Rom 
samenstellen rond de werking van onze organisatie. Vanuit de overtuiging dat 
het Poverello-gebeuren een boodschap heeft voor de 'grote wereld' en dus 
ook  voor  kinderen  en  jongeren  die  lager  of  middelbaar  onderwijs  volgen, 
groeide  het idee om op deze CD-rom een deel  te voorzien  dat  nuttig zou 
kunnen zijn tijdens lessen godsdienst in het lager en middelbaar onderwijs. 

Armoede  is  :  eenzaam  zijn;  verslaafd  zijn  aan  alcohol,  drugs  of 
medicijnen;  dakloos  en/of  verstoten  zijn;  ziek,  gehandicapt  of depressief 
zijn;  op  de  dool  zijn.  Dit  CD-project  wil  bovenstaande  problematiek 
behandelen vanuit een invalshoek die typisch jeugd is. 

Daarom wordt deze CD samengesteld door toekomstige onderwijzers 
en regenten die,  via een zelf uitgewerkt project,  één item uitwerken voor 
leerlingen  aan  wie  zij  later  zullen  lesgeven.  De  CD  zal  zodoende  een 
verzameling  zijn  van  alle  ingestuurde  uitwerkingen.  Er  is  een  website 
voorzien  voor  dit  project  nl:  http://www/studentplaza.be/poverello.  Op  deze 
website staan de adressen en telefoonnummers vermeld van de verschillende 
huizen zodat de studenten desgevallend contact kunnen opnemen met onze 
medewerkers.

DANK.
Naar aanleiding van de Kerstperiode en eindejaar, van harte dank aan 

jullie  allen  voor  wat  er  dit  jaar  weer  kon  gebeuren  in  de  verschillende 
Poverello-huizen: 

Aan al onze gasten, die naar Poverello komen voor een tas koffie, een 
warme maaltijd en die meebouwen aan de vriendschapsbanden; 

Aan  al  de  medewerkers  (400),  die  er  voor  zorgen  dat  er  elke  dag 
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opnieuw  warme  maaltijden  opgediend  kunnen  worden  in  de  verschillende 
Poverello huizen;

Aan diegenen die voeding, kledij of … gebracht hebben;
Aan hen die ons financieel gesteund hebben;
Aan diegenen die het krantje helpen versturen;
Aan diegenen die rond Kerstdag en Nieuwjaar voor een feest zorgen;
Aan hen die met ons meeleven en voor ons bidden;
Aan allen die …
Aan u allen, dank u wel, samen vormen en dragen we Poverello  
Aan u allen, een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

LOURDES (20 – 27 JULI 2003) 
Op dit ogenblik zijn er iets meer dan 400 personen ingeschreven.  Er 

zijn nog enkele plaatsen vrij.  Als je nog mee wilt schrijf dan zo vlug mogelijk 
in op één van de Poverello-adressen!

Het worden zeven dagen bedevaart,  samen 25 jaar Poverello  vieren, 
samen op vakantie!  

25 JAAR POVERELLO 
Dit vieren we op 26 April in Banneux.
Iedereen is van harte uitgenodigd!  
Iedereen die ooit op één of andere manier heeft meegeholpen, familie, 

vrienden of kennissen van wie in Poverello meehelpen, iedereen die meeleeft 
met Poverello, iedereen die ons wil leren kennen!  

Deze verjaardag moet een groot feest worden.
In de voormiddag vieren we Eucharistie, met Monseigneur Jousten.
In  de  namiddag  is  er  een  evocatie  van  25  jaar  Poverello  met  de 

medewerking van het dansspektakel ‘INCAR’.
Om  dit  alles  een  beetje  te  kunnen  organiseren,  vragen  we  aan  de 

personen  die  niet  met  de  bussen  meekomen om nu  reeds  in  te  schrijven! 
Meer informatie volgt uiteraard in Poverello Nieuws van maart 2003!

Stuur de onderstaande strook naar Poverello,  Zuinigheidsstraat 4 te 
1000 Brussel 

Faxen kan ook naar 02/511.52.12 of e-mailen naar info@Poverello.be .
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Ondergetekende, ……………………………………..
wonende ………………………………. te ……………………….
telefoon………………….
zal op 26 april 2003 aanwezig zijn in Banneux op het 25 jarig jubileum van 
Poverello 
met …….. personen.

Handtekening:
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