
Nummer  4/2003  (okt-nov-dec)

Driemaandelijks tijdschrift 
Afgiftekantoor  Brussel  X
Erkenningsnummer   P308080 

Verantw. Uitgever :  Johan Van Eetvelde
Poverello  v.z.w.
Zuinigheidsstraat 4
1000 Brussel
Tel. 02/511.52.12
Rek.nr. 001-0865703-54
http://www.poverello.be
                                                                      

Beste Poverellovrienden,
Binnen  enkele  dagen  vieren  wij  en  miljoenen  anderen  weer  de 

geboorte van Jezus.  In de verschillende Poverello huizen wordt dit op 
een heel familiale  manier gevierd.   Het is feest,  er wordt  heel lekker 
gegeten, er heerst blijheid en vriendschap.  Het is alsof de dagelijkse 
zorgen voor een dag vergeten worden.  En velen helpen mee om voor alles 
te zorgen: de versiering,  de lekkere  maaltijd en de muziek.  Even lijkt 
het alsof de wereld mooier en vredevoller is.  Men bekijkt de wereld door 
een andere ogen.  
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Het is de Zoon van Maria en Jozef die ons deze nieuwe kijk komt 
brengen : een bril die we nodig hebben om de wereld en ons leven op de 
juiste wijze te zien, een bril die alles op zijn kop zet.  Hij is eigenlijk zelf 
de bril waardoor we moeten kijken : Hij werd geboren in een stal, niet in 
een kasteel; de eersten die voor hem knielen zijn herders; Zijn  aandacht 
gaat op de eerste plaats naar kleinen en zwakken; Hij stelt zich op als 
dienaar, niet als heer en meester.  Kleinen en eenvoudigen verstaan zijn 
boodschap  maar  voor  wijzen  en  verstandigen  blijft  ze  verborgen;  Hij 
hoort de blinde die roept om genezing; Hij ziet de kleine Zacheus en gaat 
bij hem eten; Hij gaat al weldoende rond, niet al strijdend; Hij vergeeft 
en gooit niet met ‘stenen’; Hij breekt  en deelt het brood, Hij houdt het 
niet  voor zichzelf;  Hij  bidt:  ‘laat  deze kelk  aan  mij  voorbijgaan’  maar 
voegt eraan toe: ‘niet Mijn wil maar Uw wil geschiede’.

Het  is  geen  grote  triomftocht  maar  een  ware  lijdensweg,  Zijn 
dood is niet het einde, Hij Verrijst!  Hij is God tussen de mensen.  Zijn 
komst op aarde vieren we op Kerstdag.

Als  ik  met  Zijn  ogen  kijk  verandert  er  iets  in  mij  en  sta  ik 
helemaal  anders  tegenover  de  wereld  en  tegenover  mijn  medemensen. 
Dan wordt het Kerstdag in mij en rond mij.

Ik wens het jullie van harte toe!
Johan

ONTMOETINGSDAG TE BLANKENBERGE.
We waren dit jaar al enkele keren samen om 25 jaar Poverello te 

vieren:  in  april  te  Banneux,  in juli  te Lourdes  en als  afsluiter  van  het 
feestjaar de ontmoetingsdag te Blankenberge op 18 oktober jl.

Het was opnieuw een gelegenheid om met alle Poverello’s samen te 
komen, om nog samen na te genieten van de vriendschap en verbondenheid 
beleefd te Lourdes en dit te delen met alle  onthaalden en vrijwilligers 
van de verscheidene Poverello-huizen, ook met degenen die niet konden 
meereizen naar Lourdes.

We  waren  met  velen  te  Blankenberge.   De  treinen  hadden 
vertraging  (net  als  soms  gebeurt  met  de  TGV..).   Dus  wachtten  de 
priester en de reeds aanwezigen geduldig totdat iedereen aankwam om 
de Eucharistieviering te starten.  Het was een stemmige, ingetogen en 
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tegelijk vreugdevolle viering.  Het was deugddoend om dezelfde mensen 
terug te zien die ook in Lourdes de vieringen ‘een ziel’ gaven: pater Jef, 
pater Daniël, diaken Jacques, de muzikanten Lucienne en Cindy (Michèle 
kon er spijtig genoeg niet bij zijn).

Ook  Jan  was  bij  ons  aanwezig,  gesymboliseerd  door  een  grote 
foto van hem met ernaast de diverse Poverello-huizen die ontstonden in 
de loop van de voorbije 25 jaar.

Na  de  Eucharistie  gingen  we  naar  het  Casino  waar  Poverello 
West-Vlaanderen  ons  een  warm  onthaal  had  voorbereid:  een  stemmig 
ingerichte zaal, een heerlijke picknick met warme soep en in de namiddag 
koffiekoeken  met  geurende  koffie.   In  de  zaal  brachten  de 
geprojecteerde  beelden  van  de  Lourdes-reis  mooie  herinneringen  naar 
boven..   Aan  tafel  en  tijdens  de  zeewandeling  onder  een  stralende 
herfstzon was er kans tot ontmoeting.  Het schitterende optreden van 
Chantal Calin met liederen van Edith Piaf bracht nog een warmere sfeer 
in de zaal.  De namiddag werd afgesloten met een begroeting door Mgr. 
Vangheluwe, die ons ook kwam bezoeken te Lourdes.  Hij sprak ons over 
God’s  liefde,  over  onze  moeder  Maria  en  hij  deed  een  warme  oproep 
opdat we als broers en zusters van elkaar zouden houden.

Deze  woorden  brachten  ons  opnieuw  (net  als  tijdens  de 
Eucharistie) tot de essentie van deze ontmoetingsdag en de viering van 
25 jaar Poverello: ‘Bemint elkander zoals ik u heb bemind’.  Poverello is 
een  plaats  waar  we  onze  maskers  laten  vallen.   Allen,  vrijwilligers  en 
onthaalden,  zijn  we  kleine  mensen  die  gekwetst  zijn,  soms  eenzaam, 
zoekend,  we  kennen   een  geestelijke  en/of  materiële  armoede.   Maar 
allen bezitten we ook een rijkdom: de vriendschap en liefde die we elkaar 
kunnen geven, het respect voor het anders zijn van de andere (is het niet 
in Poverello dat we de meest verscheiden mensen ontmoeten?), het delen 
van onze talenten met de anderen.

Poverello is voor velen een bron waar  we  ons komen laven:  voor 
sommigen is het een letterlijk komen zoeken van drank en voedsel, voor 
velen is het een zoeken naar de bron van het leven.  Het is een plaats 
waar we de oproep voelen om stil te staan bij de essentie van het leven, 
om onszelf in vraag te stellen en om te antwoorden aan de oproep van 
Christus: ‘Heb elkander lief zoals ik u heb liefgehad’.  

Bij het einde van de ontmoetingsdag kregen we allen een kleinood 
als  herinnering:  een  schelp,  een  kaarsje  en  een  uittreksel  uit  het 
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Zonnelied  van  Sint-Franciscus:  ‘Geloofd bent  U,  mijn  Heer,  met  al  uw 
schepselen:   broeder  zon,  zuster  maan  en  de  sterren,  broeder  wind, 
zuster water, broeder vuur, moeder aarde’.   We hebben deze dag mogen 
genieten van een stukje natuur,  van muzikaal  talent,  van een hartelijke 
ontvangst en bovenal  van de vriendschap van onze broers en zussen in 
Poverello.  Dank aan allen.

Kristel W.

EEN BRIEFJE VAN BROEDER VINCENZO.
(Pater Franciscaan die regelmatig in Brussel kwam meehelpen maar sinds 
kort – jammer genoeg voor ons -  een taak heeft gekregen in Rome.)

…Een essentieel element dat ook de eenheid van ons leven vormt: 
vanuit de ervaring naar het Evangelie gaan, en vanuit het Evangelie naar 
het leven van elke dag.

Deze twee elementen ondersteunen en verlichten elkaar.  Wat ik 
beleef helpt me om beter het Evangelie  te verstaan.   Daarvoor is het 
belangrijk dat ik eerst kan ‘nadenken’ over wat ik meemaak en daaruit de 
positieve en negatieve aspecten haal.  De ervaring is nooit volmaakt, ze 
heeft  altijd  nood  aan  zuivering,  verduidelijking,  bevestiging  en  ook 
ondersteuning.  En dan is het Woord van het Evangelie daar om me te 
helpen beter mijn leven te begrijpen.

Een voorbeeld.   Het Evangelie  van vandaag  (Mc. 9,38-48),  gaat 
overzij die goed doen ‘in zijn naam’, in naam van Jezus.  In naam van wie 
doe ik wat ik doe?  Dit wil zeggen dat ik allerlei diensten die ik doe – in 
de  keuken,  in  de  zaal,  in  de  voorraad,  in  mijn  persoonlijke 
ontmoetingen,…- zou moeten doen als een gezondene van Jezus, als zijn 
afgevaardigde,  in  zijn  plaats  en  namens  Hem.   Welke  eer!  en  welke 
verantwoordelijkheid!  Zo spreekt het woord van het Evangelie tot mij op 
een onuitgegeven wijze, het spreekt tot mij persoonlijk en verlicht mijn 
levenservaring.  

En nog, Het zelfde Evangelie  zegt me dat zelfs de anderen, de 
onbekenden, zij die niet tot mijn groep behoren, tot mijn gemeenschap, 
goed kunnen doen ‘in zijn naam’, in naam van Christus of in naam van God, 
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en Jezus zegt me dat deze mensen ook deel uitmaken van de groep van 
Jezus zoals ik.  Want Jezus behoort niet aan mij alleen toe, hij is mijn 
eigendom niet; integendeel, ik ben het die ‘zijn’ eigendom moet worden. 
Welk licht!!  Iedereen die goed doet ‘in naam van God’ komt van God en 
behoort tot God, zoals ik, en misschien zelfs meer!  En dan wordt ik veel 
attenter voor al het goede dat er rond mij gebeurt, ik begin het te zien 
en te waarderen; ik sta open en wordt gastvrij voor iedereen die goed 
doet, zelfs als ze niet tot mijn groep behoren, of als ze er op hun manier 
deel  van uitmaken,  omdat  we  allen  aan  dezelfde Jezus toebehoren,  ‘in 
naam van  wie’ we leven en werken!

Misschien is dit de ontdekking die ik nu meemaak.  Op het einde 
van een dag, ik ontdek en bewonder zovele mensen die zoveel goede en 
mooie dingen doen in de keuken, in de winkel, het vervoer, in de zaal… en 
ik trek me terug in de Kapel,  met Jezus en Maria,  en ik zeg:  dank  je 
Jezus voor deze mooie werken die ge me getoond hebt vandaag, en voor 
het goede rond mij dat jij bezielt, verlicht ook mij om te handelen altijd 
en alleen ‘in uw naam’..

En op dat moment, is het mijn leven van de dag dat mijn gebed 
voedt, mijn samenzijn en dialoog met Jezus.  

Dit maakt  de  vitaliteit  en de  eenheid  uit  van mijn  bestaan:  de 
ervaring  helpt  me om beter  het  Evangelie  te  begrijpen,  het  Evangelie 
verlicht mijn bestaan met al zijn problemen en zijn dubbelzinnigheden, en 
het  leven  word  omgevormd  tot  gebed,  tot  dialoog,  tot  een  dagelijkse 
herbronning.

Hieruit put ik de genade om mijn relatie met de vrijwilligers, het 
onthaal van de gasten en de bezoekers goed te beleven.  Ik probeer dit 
te beleven ‘in naam ‘ van Jezus en ‘met ‘ Jezus in mijn hart!

Om dit allemaal te beleven moet men tijd nemen voor zichzelf en 
voor Jezus.  Men moet leren om halt te houden, elke dag.

Als je het niet duidelijk meer ziet in je leven, neem een blad ut 
het Evangelie, en het zal je verlichten.  Als je het project van God in zijn 
woord beter wil begrijpen, refereer je naar je leven.  Het één is er voor 
het ander!

Moge de Maagd der Armen je beschermen en haar zoon Jezus je 
zegenen!  Met broederlijke groeten en samen in gebed,

Pater Vincenzo o.f.m.
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NOVEMBER:  EEN  MAAND  WAAR  WE  ONZE  DIERBARE 
OVERLEDENEN DICHT BIJ ONS BRENGEN.
Poverello-Brugge mijmert over ’t heengaan van heel velen!  Als ik zo het 
laatste jaar overschouw zijn het er heel wat.
We zien André… de man van één onzer medewerksters.  Af en toe kwam 
hij  zelf  meehelpen.   Moedig  vocht  hij  tegen  zijn  aftakelende  ziekte. 
Toch is hij heengegaan.   We voelden mee met zijn vrouw,  in de mooie 
uitvaartdienst.  Moge hij nu in vrede rusten!
Er  was  Willy…één  van  onze  eerste  onthaalden.   Zelfs  zijn  slepende 
ziekte en herhaalde  therapieën konden hem niet  weerhouden van naar 
Poverello te komen.  Dank u Willy, om wat je voor ons betekende.
Ook Georgette, Antoinette en Elza…. die reeds in een rusthuis verbleven 
zijn heengegaan.  Mogen zij nu het harde leven ruilen voor de rust en de 
vrede bij de Heer.
De moeder van Mireille en Grace kenden we al vroeg toen we in Poverello 
Brugge  begonnen.   Later  leerden  we  haar  dochters  kennen.   Vrij 
onverwacht vernamen we het overlijden van Georgette.  We mochten de 
uitvaart meemaken en met de familie meebidden.
Vanaf maart 2003 konden we  ’t haast niet meer bijhouden.  Rebecca 
verloor haar kindje Flora onverwachts aan hersenvliesontsteking.  Heel 
wat van onze mensen leefden het immense verdriet mee en konden in de 
zo mooie en intieme engelenmis meebidden,  vooral  om sterkte  voor de 
familie.
We zagen Paul, Jean, Thierry, Louis heengaan.  Allemaal mensen die we 
af en toe bij ons zagen binnenlopen.  Moge de heer hen barmhartig zijn.
Ida, ons zo’n vertrouwd persoon.  ’t Deed ons hart inkrimpen toen we ’t 
nieuws  vernamen…we  hadden  haar  slechts  enkele  dagen  niet  gezien. 
Wees gelukkig in je nieuwe leven Ida!  Je was ons zo dankbaar…wij jou 
ook!
En Christiane…  een  figuur  niet  alleen  in  onze  Poverello,  maar  in  gans 
Brugge-stad.  Eerlijk als ze was, openhartig, strijdlustig… haar hart lag 
op de tong…echt een ongemaskerd iemand.  ‘k Denk dat ze soms een oogje 
trekt van bij de Heer, want zeker: Hij had haar uitzonderlijk lief.
Jeanine kwam zo vaak bij ons als begeleidster van Roger;  een gouden 
hart had ze.  De tragische ziekte heeft haar ondermijnd…helaas zo vroeg 
maar rustig is ze heengegaan.
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In juni gingen Jacques, Agnes, Mariette, Ronny en Renaat van ons weg. 
We kenden jullie  allemaal  zo goed.  De mooie herinneringen dragen we 
mee.  Wees nu gelukkig bij de Heer.
Marc, de echtgenoot  van Rita; beiden kwamen ze soms helpen.  Toen ze 
verhuisden  bleven  ze  contact  houden.   En  plots  werd  Marc’s  leven 
afgeknipt.  Moge de Heer hem opnemen in zijn hemelrijk.
Corry kwam  niet  meer!   Ze  was  gevallen  en  heeft  weken  in  de coma 
gelegen…tot het einde kwam.  Rust nu in vrede Corry.
Jozef werd op 3 september gevonden.  ‘k Zou bijna zeggen, hij was onze 
eerste onthaalde in Brugge,  maar lange tijd hadden we hem niet meer 
gezien.  We geloven dat de Heer hem barmhartig zal zijn.  Moge hij in 
vrede rusten.

Op 4 november kwamen we samen om Eucharistie te vieren, waar 
we onze overleden familieleden en Poverello-vrienden hebben opgenomen 
in onze bede tot de Heer.  Ze waken over ons…daar mogen we in geloven.

Zuster Cecile

KERKHOFBEZOEK.
Op een stralende herfstmorgen, stappende tussen bomen in al hun 

kleurenpracht zijn wij naar onze overleden broers en zussen gegaan op 
het kerkhof in Evere en Sint-Gilles.

Het was een stille tocht, we droegen in onze handen kleine mooie 
bloemstukjes.   Aangekomen  aan  de  perken,  nodigde  elk  kruisje  van 
Poverello ons uit om langs te komen, even stil te staan bij het leven en 
sterven van deze mens.  Je ervaart dan hoe zij tot ons blijven spreken, in 
hun broosheid, grootheid, falen, humor en kracht.

Zo  kwamen  we  ook  langs  de  twee  kruisjes  die  er  de  laatste 
maanden werden aan toegevoegd:  François heeft een hele  tijd  geleden 
nog bij ons gewoond en kwam nu regelmatig een warme maaltijd  halen. 
Roger,  een man van weinig woorden, kwam dikwijls langs om te eten en 
een tas koffie te drinken.  Beiden zijn vrij plots overleden.  

Ik besefte dat ze geborgen zijn in de handen van de Gever van 
alle leven.

7



‘Er  is  geen  einde  ….Omdat  er  geen  einde  komt  aan  de  Liefde.’ 
(Pater Damiaan)

Zuster Hilde

VRIENDSCHAP IS SAMEN OP WEG GAAN.
Bezinningstekst  samengesteld  door  een  medewerker  van  Tongeren,  ter 
gelegenheid van een ontmoetingsdag voor de vrijwilligers:
Als je op weg gaat… (Mt.10)

Toen Jezus met hen de warmte van zijn vriendschap en de diepte 
van zijn levensbron had gedeeld, stuurde hij zijn leerlingen de weg op… 
en Hij zei : “Als je op weg gaat, heb dan vooral oog en oor voor wie klein 
is, verloren en gebroken. Loop op het ritme van de traagste, draag wie 
moe is, troost wie droef is, groet wie eenzaam is, deel jezelf uit zonder 
er iets voor te vragen.

Als je  dan  op weg  gaat,  neem dan  geen geld  mee  en ook  geen 
andere betaalmiddelen; neem niets mee om indruk te maken of om macht 
te hebben over anderen.  Aan Mijn aanwezigheid heb je genoeg.

Als je op weg gaat zal niets je bespaard blijven.  Als je doet wat 
ik zeg zullen ze je uitlachen, je naïef vinden.  Ze zullen je aan de kant 
zetten en je aanklagen.  Dat hebben ze met mij ook gedaan.  Als je op 
weg gaat met Mij, zullen ze jou ook vinden.  Wees maar niet bang.  Ik zal 
bij jou zijn onderweg.  Zoals mijn Vader Mij de hele weg heeft gedragen, 
zo zal Ik jou ook dragen, vandaag en altijd.

DANK.
Op  het  einde  van  dit  jaar,  waarin  we  onze  25ste verjaardag 

hebben gevierd, een oprecht en hartelijk dank u wel voor alles wat we 
samen hebben mogelijk gemaakt 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 opnieuw warme maaltijden opgediend kunnen worden;

Aan diegenen die voeding, kledij of … gebracht hebben; 
Aan hen die ons financieel gesteund hebben; 
Aan diegenen die het krantje helpen versturen; 
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Aan iedereen die tijdens dit ‘jubileum jaar’ op de één of andere 
manier heeft meegeholpen in Banneux, Lourdes en Blankenberge. 

Aan diegenen die rond Kerstdag en Nieuwjaar  voor een feest 
zorgen; 

Aan hen die met ons meeleven en voor ons bidden;
Aan u allen, een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
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