
                                                 Beste Poverellovrienden,
Wat hebben we een mooie week beleefd in Lourdes.  Alle deelnemers (we 

waren met 380)  hebben er veel deugd aan gehad.  Wat  heeft deze bedevaart  nu zo 
onvergetelijk gemaakt?  

We hadden geen afgewerkt programma en konden niet terugvallen 
op jarenlange ervaring, we waren geen homogene groep (wel integendeel), 
we logeerden niet in een luxe hotel,  de reis was vermoeiend…  en toch 
heeft bijna iedereen er goede herinneringen aan overgehouden.

Voor de 70 personen die met de TGV reisden begon het nochtans 
niet zo vlot.  Door panne aan de trein hebben zij  enkele keren moeten 
overstappen en uren moeten wachten in de warmte.   Deze ongemakken 
(waar men juist hoopte van gespaard te blijven) deden echter nadenken: 
als het voor ons al zo vermoeiend is, wat moet het dan zijn voor de zieken 
en hun begeleiders, die in de andere wagons zitten.  Uiteindelijk kwamen 
zij  om  middernacht  (in  plaats  van  om  19  uur)  aan  in  Lourdes.   Deze 
tegenslag zorgde zelfs voor een zeer geslaagde sketch tijdens het feest 
op de laatste avond!

Dat  ons  verblijf  in  Lourdes  zo  geslaagd  was,  hebben  we 
grotendeels te danken aan het onthaal en de mogelijkheden in Cité Saint-
Pierre.  En dan denk ik niet alleen aan de infrastructuur, maar ook aan de 
vele medewerkers  en vrijwilligers die het onthaal  doen en die ons een 
zeer aangenaam verblijf hebben bezorgd. 

Het  feit  dat  we  een  Poverello-onthaal  mochten  inrichten,  waar 
iedereen steeds terechtkon voor een tas koffie of een glas fruitsap met 
een stuk cake, was een luxe die veel andere groepen niet hebben.  Daar 
zijn we onze week gestart met een welkomstwoord en het uitdelen van de 
blauwe  sjaaltjes,  petjes,  rugzakjes,  badges  en  bedevaartboekjes. 
Aangezien een franse zuster ons er attent op maakte dat het 21 juli was, 
hebben we uit volle borst het Belgisch volkslied gezongen.  Gelukkig had 
de groep van Brugge in de bus al wat geoefend. 

In  het  restaurant  met  zelfbediening  zaten  we  elke  morgen, 
middag en avond met  400 aan  tafel.   Aangezien  er  langs  twee  kanten 
bediend werd, was iedereen op korte tijd voorzien van een verzorgde en 
lekkere  maaltijd.   Tijdens  de  maaltijd  werden  er  telkens  heel  wat 
praktische mededelingen doorgegeven, werd het programma overlopen en 
werd er uiteraard ook veel gepraat en gelachen.
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De  paviljoenen  waar  we  verbleven  waren  mooi  onderhouden  en 
comfortabel, met douche en toilet op iedere kamer.  Deze 6 paviljoenen 
van 75 bedden liggen verspreid over een domein dat vrij hellend is.  Wie 
zich niet goed te voet kon verplaatsen, kreeg een rolwagen en kandidaten 
om  te  trekken  en  te  duwen  waren  er  nooit  tekort.   Deze  hellingen 
maakten  ons  nog  eens  duidelijk  dat  we  elkaar  nodig  hebben.   Deze 
‘hindernissen’ brachten ons dichter bij elkaar!  En voor de grote hellingen 
werd de minibus ingeschakeld!  

Onze dokter kon elke middag over een speciaal lokaal beschikken 
om mensen te verzorgen.  Hij heeft veel werk gehad, vooral voor kleine 
problemen, zodat hij zelfs assistentie van een verpleegster nodig had!

In  de  twee  openlucht  ‘kerken’  hebben  we  intense  vieringen 
meegemaakt, dankzij  de voorgangers en onze getalenteerde zangers en 
muzikanten…   

Zonder de Cité was dit alles niet mogelijk geweest, dan waren we 
zelfs niet vertrokken!   Tijdens het feest, ter  gelegenheid van 25 jaar 
Poverello, werden we extra in de watten gelegd.  Een uitgebreide maaltijd 
die  aan  tafel  werd  opgediend,  werd  afgewisseld  door  muziek  en 
optredens.   Het  koor  uit  Poverello  Kortrijk,  de  geboortestad  van  Jan 
Vermeire, oogstte met zijn liederen en zelfgemaakte teksten veel bijval 
en iedereen probeerde mee te zingen.  Hier kregen ook alle vrijwilligers 
van de Cité het blauwe Poverello sjaaltje en een doosje Belgische pralines. 
Zij vormen het hart dat de Cité draagt.  Voor de directeur en voor Rita, 
die vanuit de Cité alles had besproken en geregeld, waren er bloemen.  

Maar  buiten  de  troeven  van  de  Cité,  waren  er  veel  andere 
elementen: het mooie en niet te warme weer, de inzet van vele mensen op 
vele verschillende domeinen, Lourdes dat toch een begenadigde plaats is… 
en het meest nog Maria en Jezus.  

In 1987 zijn we voor de eerste maal met Poverello op bedevaart 
geweest, naar Beauraing.  In het krantje van juni schreef Jan daarover 
het  volgende:  

Beauraing, 23 mei 1987: een onvergetelijke dag voor de bijna 300  
poverello’s, lijk kinderen geschaard rond hun Moeder. 't Was het Feest  
van de kleinen, gekomen met een groot hart, om te bidden, te zingen, te  
jubelen. 't Was het Feest van de arme, van de zieke, die wij allen zijn,  
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met tranen van vreugde en bekering; op sommige ogenblikken voelden wij  
ons heel dicht bij de hemel.

Het  is  moeilijk  om  zeggen  welk  moment  het  mooist,  het  meest  
aangrijpend was: de Mis geconcelebreerd door zeven priesters en gevolgd  
door  de  ingetogen  en  zelfs  enthousiaste  aanwezigen,  de  broederlijk  
verdeelde  boterhammetjes  ‘s  middags,  de  diamontage  over  de  
verschijningen, het Lof met zang, litanie en gebeden, de zegen met het  
Allerheiligste, zonder "Chez nous Soyez Reine" en de aandoenlijke “Ave  
Maria”  te vergeten,  want  dit  zal  nog lang in de oren van alle  pelgrims  
naklinken.

Pelgrims zijn wij inderdaad allemaal, soms vol hoop, maar ook heel  
dikwijls onveilig, overhoop, angstig zoekend naar een lichtstraaltje in de  
beklemmende duisternis.

…, midden al die lieve broers en zussen, heb ik belangrijke dingen  
beleefd of terug ontdekt, onder andere de steun van hartelijke mensen,  
de  kracht  van  de  liefde  bij  eenzaamheid,  ziekte  of  tegenslag,  het  
onzinnige van het najagen van geld, materiële goederen, eerbetuigingen.  
de echte vrede, de enige levensvreugde vindt men in de liefde voor de  
anderen  met  als  enige  bron:  een  grenzeloos  vertrouwen  in  Gods  
barmhartigheid en voorzienigheid.

Om dat te begrijpen, om het aan te voelen, om het te beleven, moet  
men geleden hebben, en weten dat men nog zal lijden. Het is alleen op die  
manier  dat  ik  weet  dat  ik  maar  een kleine arme  ben.  "Indien  gij  niet  
wordt lijk kinderen, zult gij het Rijk Gods niet binnengaan."

Onze Moeder uit de Hemel heeft ons de weg getoond, door haar  
onwrikbaar  geloof  dat  Haar  tot  aan  de  voet  van  het  Kruis  heeft  
gebracht, het Kruis van Haar eigen kind, de Zoon van God.

Dank  u,  lieve  Moeder!  Neem ons  bij  de  hand,  haal  ons  uit  onze  
miserie en leid ons naar Jezus, die ons verwacht met open armen. 

Ik  ben  ervan  overtuigd  dat  deze  brief  ook  beschrijft  wat  we 
hebben ervaren tijdens onze bedevaart naar Lourdes.  En ik hoop en bid 
dat  we  samen  deze  geest  van  broederlijkheid  en  verbondenheid  met 
Jezus zullen blijven nastreven.  Het was die kracht die Jan bezielde.  Het 
is door deze bezieling dat wij ons in Poverello moeten laten inspireren! 
Daarvoor hebben we elkaar nodig!  
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Vul ons hart, o Heer, met uw Liefde!
Johan

ENKELE REACTIES VAN DE LOURDES DEELNEMERS.
…Voor mij persoonlijk was het een buitengewone genade.  Daar bij 

Maria  in Lourdes waren we echt ‘broers en zussen’.   De geest van Jan 
Vermeire waaide doorheen heel dat gebeuren, doorheen de heenreis, de 
gelukkige  en  zegenrijke  dagen  in  Cité  Saint-Pierre,  de  terugreis, 
doorheen de ziel van elkeen.  Alles was genade…. (Br. Theo)  

En  de  wijze  van  opvang  voor  ons  beide  was  enorm.  Zoals  de 
bediening van de maaltijden… wij moesten zelfs niet in de rij aanschuiven. 
Men pikte ons er gewoon tussenuit en we werden onmiddellijk bediend. 
Beter nog, men bracht ons eten aan tafel. Dit terwijl  het zo druk was. 
400 maaltijden en toch nog oog voor rolstoelgebruikers. Doe het maar! En 
dan  die vriendelijkheid.  Echt,  wij  lagen ginder  in de watten.  Een dikke 
welgemeende proficiat  en dank  aan al  de medewerkers  van Cité Saint-
Pierre.

Toch heb ik me even geschaamd: ik rook en heb eens een sigaret 
op de grond gedoofd. Later zag  ik dat er vrijwilligers waren die in de 
voormiddag  de  sigarettenpeukjes  verzamelde.  Ik  dacht:  “wat  heb  ik 
gedaan”? Ik vond op het ogenblik van mijn zwakheid wel geen asbak… dus 
heb ik me maar in alle stilte ook ingezet en mee peukjes gezocht…. (Theo)

De  reis  naar  Lourdes  heeft  een  lange  en  intense  voorbereiding 
gevraagd!  We waren er verwacht door Maria en de vele mensen die er 
klaar stonden.  Jan was er voelbaar aanwezig!…

Er waren intense momenten, ontspanning en vrije tijd.  We hebben 
inderdaad  Lourdes  2003  als  bedevaart,  reis  en  feest  ervaren.   De 
verbondenheid  onder  mekaar  en  de  zorg  voor  de  zwaksten  heeft  mij 
bijzonder getroffen…..  (Zr. Cecile)

…  De  Mis  in  de  ‘groene  kathedraal’  voorgegaan  door  Mgr. 
Vangheluwe  (zonder  mijter)  was  voor  mij  het  hoogtepunt  van  deze 
bedevaart.  Het geheel van de teksten, de gezangen in die mooie natuur 
creëerden  een  aparte  onvergetelijke  sfeer  van  stijlvolle  eenvoud.   Ik 
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dank heel oprecht de inrichters van deze reis naar Lourdes, niet enkel 
voor de goede organisatie maar ook voor de openheid van geest, waarbij 
elkeen mocht deelnemen aan  de geplande activiteiten  (religieuze  en/of 
ontspannende)  zonder  verplichting.   Op die manier  kon iedereen er  uit 
halen wat voor hem het beste was…. (Monique)

Ik vermoedde dat deze bedevaart ‘anders’ zou zijn dan de andere 
bedevaarten, en verwachtte er veel van… Met 400 mensen als één groep 
naar  Lourdes  gaan,  had ik nog nooit meegemaakt;  en verblijven in Cité 
Saint-Pierre  was  voor  mij  ook  nieuw!   Maar  dit  alles  heeft  mijn 
verwachtingen  ver  overtroffen!!!  We  hebben  een  week  lang  als  in  een 
paradijs mogen leven…

In het programma stond er ‘voor elk wat wils’.   In het heiligdom 
zelf kon men Maria groeten aan de grot; kon men opstappen en bidden in 
de kaarsjesprocessie; kon men deelnemen aan de sacramentsprocessie en 
de internationale mis en het offeren van de grote jubileumkaars; hebben 
we Christus’ lijden kunnen overwegen tijdens de kruisweg; konden we het 
sacrament van boete en bekering ondergaan; konden we in het spoor van 
Bernadette treden..  En wat ik zo fijn vond:’alles kon, maar niets moest…’

Naast  het  diepgodsdienstige  op  het  heiligdom,  was  er  het 
godsdienstig  spirituele  in  Cité  Saint  Pierre.   Schitterend  verzorgde 
Eucharistievieringen voorgegaan door E.H. Jef Martens en de jubileum-
feestmis voorgegaan door Mgr. Vangheluwe –bisschop van Brugge- alsook 
de slotviering  met daarin de eerste communie van twee flinke jongens, 
werden  afgewisseld  door  een  mooie  evocatie  rond  Maria,  een  zinvolle 
boetebezinning,  het  vertonen  van  het  leven  van  Bernadette…   En  elke 
viering  werd  prachtig  omkaderd  door  Lucienne,  Cindy  en  Michèle,  die 
gouden klanken haalden uit hun stem en hun muziekinstrumenten.  En wat 
ik weer zo tof vond: ‘alles kon, maar niets moest…’

En of dit alles nog niet voldoende kansen gaf…werd ook nog het 
bewonderen van Gods mooi natuur aangereikt!  de Cirque de Gavernie, de 
Tourmalet, Het Lac d’Estaing, een natuur wandeling naar de schaapstal in 
Bartrès,  stonden op het programma.   …  En weer gold: ‘alles kon, maar 
niets  moest…’   En  het  is  dat  juist,  wat  aan  elk  van  de  bijna  400 
bedevaarders de kans heeft gegeven, om op een persoonlijke manier zijn 
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bedevaart te beleven, en ‘er in te leggen, maar ook uit te halen wat ieder 
wenste en aankon…  

Tot slot wil ik toch niet nalaten, om nog enkele mensen te danken. 
Vooreerst Jan Vermeire, die 25 jaar geleden de eerste ‘armen’ onthaalde, 
niet  vermoedend  dat  dit  zou  uitgroeien  tot  een  grote  beweging  van 
belangeloze inzet en onberekende vriendschap…  Vervolgens al de ‘voor-
en-voort-trekkers’,  die  zonder  versagen  deze  bedevaart  hebben 
voorbereid en nooit de moed hebben opgegeven… Johan, Kristel W., Marc, 
Rita… die tijdens de bedevaart zelf de vele touwtjes perfect in handen 
hielden. 

En dit alles gebeurde in een sfeer van vriendschap en belangeloze 
dienstbaarheid…. De grootste top medewerker viel niet te onderscheiden 
van de kleinste onthaalde.  Dit alles maakte van de Poverello-bedevaart 
een unieke beleving…  (Luce)

ONZE OVERLEDENEN.
In Poverello  Kortrijk  heerst  grote  verslagenheid.  In de  morgen 

van 1 september is onze vriend en medewerker Michel Remy na een fatale 
ziekte overleden.   Michel was nog maar twee jaar  in Poverello, en toch 
was hij er in geslaagd met zijn schrandere geest en zijn creatieve handen 
van  onze  Poverello  een  ankerplaats  te  maken  voor  veel  ‘kleine’  en 
gekwetste mensen.

Michel  heeft sporen getrokken in onze Poverello.   Op materieel 
vlak kan niemand ernaast kijken, maar ook de binnenkant, de geest, van 
Poverello liet hem niet onberoerd.

Michel,  wij  zijn  U ontzettend  dankbaar.   Jij hebt ons van jouw 
korte leven een heel mooi stuk gegeven.  Jij gaf ons zoveel dingen:

-Het sterke en het broze
-De glimlach in je ogen
-Het blije en je dromen…

Michel jij hebt jou strijd gestreden; een ongelijke strijd. Rust nu 
maar uit.  Jij hebt niet voor niets geleefd!!!

We geven jou een warme  plek  diep in ons hart.   We wensen je 
vrouw Christiane en gans de familie veel moed en sterkte toe.
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ODE AAN JAN VERMEIRE.
(Lied op muziek: Ons hutje bij de zee

Tekst door zuster Lucia (Kortrijk)
gezongen tijdens feestmaal 25 jaar Poverello in Lourdes)

Beelden uit vervlogen dagen
uit de jaren van mijn jeugd

komen soms mijn geest doorvaren
en dat doet mijn hartje deugd.

’t Was de tijd toen Jan Vermeire
trouw zijn taak als dokter kweet
en bij ’t zien van ’t leed van velen

dapper zwoer een dure eed
en bij ’t zien van ’t leed van velen
dapper zwoer zijn Poverello-eed.

‘k Zal voortaan mijn tijd besteden
en kordaat ten dienste staan
van de mensen die ik heden
zal ontmoeten op mijn baan.

‘k Zal met hen mijn brood gaan delen
en hun lot zal ’t mijne zijn.

‘k Hoop meteen dat eenmaal velen
zullen vinden war we zijn.

En ik hoop dat eenmaal velen
zullen vinden de schuilplaats waar wij zijn.

Er verliepen vele jaren:
vijf-en-twintig welgeteld,

dat er, dank zij werk en sparen
menig leed werd uitgeteld.
En ontelbaar zijn degenen,

door zijn voorbeeld aangespoord,
die met vreugde willen delen
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wat door Jan werd aangeboord;
die nog verder willen delen

’t edel dienstwerk, door hem eens aangeboord.
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