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Beste Poverellovrienden,
Vele  medewerkers  die  Jan  Vermeire  gekend  hebben  denken  nog 

regelmatig aan hem terug.   Soms zijn het uitspraken van hem die worden 
herhaald,  soms gaat het over wat hij gedaan heeft of hoe men hem heeft 
ontmoet.  In elk geval heeft hij door zijn authenticiteit, zijn engagement en 
zijn intens beleefd geloof in Jezus, vele personen geraakt en geïnspireerd.
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Wat  voor  mij  een  hele  grote  betekenis  heeft  en  o.a.  voor  alle 
medewerkers  tot  voorbeeld  kan  dienen,  is  de  manier  waarop  hij  met 
Poverello is begonnen.

Vanuit de natuur in de Ardennen, waar hij zich zo graag terug trok in 
een zelfgebouwde blokhut, is hij naar de grootstad Brussel getrokken.  In de 
blokhut liet hij het evangelie  tot zich  doordringen  en las er boeken over 
heiligen die Jezus heel concreet hebben nagevolgd.  Hij loofde en dankte er 
de Heer om zijn barmhartigheid,  hij leerde er opnieuw bidden.   Maar hij 
bleef er niet!  Hij kon er niet blijven want  Jezus, Degene die zijn hart vulde 
met liefde en genade, had broers en zussen die in nood waren.  Hen moest hij 
opzoeken.  Het was een grote stap in het onbekende, maar Hij wist voor wie 
hij dit deed: voor Hem die zijn leven had gegeven.  

Toen Jan een kamertje ging huren bij de paters Kapucijnen in Brussel 
dan was dit geen uitgedokterd plan.  Het was enkel om Jezus lievelingen te 
ontmoeten en zo ook een beetje op Jezus te proberen lijken.  Had hij van 
Charles de Foucould niet geleerd dat wie iemand graag ziet ook probeert om 
hem na te volgen?

Terwijl  hij  meeleefde  met  de  Paters,  verkende  hij  vanuit  het 
Kapucijnen klooster de Marollenwijk, hij probeerde mensen te bezoeken, nam 
contact  op  met  organisaties.   Tot  op  de  dag  dat  hij  het  zaaltje  in  het 
klooster ontdekte, dat niet meer gebruikt werd.  Hij mocht het opknappen 
en openstellen voor de ‘voorkeur’ broers en zussen van Jezus.  En boven het 
deurtje kwam de naam ‘Poverello’.

Jan is dus niet begonnen met studies over de armoede, hij heeft geen 
enquetes uitgevoerd en was ook niet van plan een organisatie te stichten die 
zoveel mogelijk mensen in nood probeert te helpen.  Hij wilde heel eenvoudig 
en heel concreet het evangelie beleven en dat betekende voor hem zijn leven 
delen met zijn broers en zussen in nood.  

Het eerste wat hij deed, samen met de eerste vrijwilligers, was puin 
ruimen,  de  elektriciteit  vernieuwen  (alles  was  110V),  nieuwe  riolering  en 
toiletten installeren, wat isolatie aanbrengen.  Dan was het koffie en soep 
maken,  boterhammen  smeren,  en  de  eerste  gasten  kwamen  af.   De  een 
bracht de ander mee.  Er werd vooral aandacht besteed aan  de sfeer van 
respect  en  vriendschap,  want  het  was  niet  gelijk  wie  die  langs  kwam  in 
Poverello!   Het  waren  broers en  zussen  van  Jezus!   Zo  beleefde hij  zijn 
engagement.  In zijn gebed en in de Eucharistie ontving Jan de kracht om dit 
te beleven.  Dit zijn en blijven de fundamenten waarop wij moeten verder 
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bouwen!  Als we op deze manier ons engagement beleven dan zal  het geen 
routine  kunnen  worden,  integendeel,  dan  zullen  we  elke  dag  meer 
gemotiveerd zijn!  

In  het  leefregeltje  dat  in  1980  werd  opgesteld  wordt  het  zo 
verwoord:

 “Ieder maal dat gij dit gedaan hebt aan één van deze kleinsten, 
die Mijn broeders zijn, dat hebt gij aan Mij gedaan. (Mt. 25,40)

Zoals Jezus hier de kleinsten zou onthalen,  zo moeten wij  het ook 
doen.   Dit  betekent  dat  onze  gastvrijheid  niet  louter  materieel  kan  zijn 
(voedsel, drank, klederen, warmte, administratieve hulp): het essentieelste is 
het hart.  Wij kunnen geen echte relatie opbouwen zo wij niet met hen leven: 
wij moeten ze leren kennen, eerbiedigen, helpen en beminnen.  Op die manier 
zullen wij beter begrijpen welke de weerslag is van hun moeilijke situatie op 
hun relatie met God.  Wij zullen misschien de middelen vinden om ze hierin 
te helpen; onder andere zullen wij de dag beginnen en eindigen met aan de 
Heer hun vreugden,  hun hoop,  hun lijden  zowel  als  de onze op te dragen. 
Indien onze vriendschap voor hen onontbeerlijk is, zullen zij van hun kant ons 
nog meer helpen o.a. om uit ons egoïsme te geraken.  Zo wordt het onthaal, 
ons ‘werk’, een voortdurend gebed.”

Ik besef dat ik nog veel tekort schiet en dat ik elke keer opnieuw 
moet beginnen.  Dank u wel  aan allen die met ons meeleven en meehelpen. 
Dank u wel aan iedereen die Poverello meedraagt in zijn gebed, in zijn lijden. 
Dit is voor ons een grote en onmisbare steun!

Johan

In  Juni  1997,  14  maanden  voor  zijn  overlijden,  schreef  Jan  het 
volgende in het krantje: 

…  De eerste tien jaar van mijn beroepsleven heb ik de gelegenheid 
gehad stervenden te begeleiden; ik was wat men noemt ‘huisdokter’, hetgeen 
betekent dat ik elke vreugde en lijden ook mocht delen met degenen die van 
‘patiënten’  weldra  ‘vrienden’  werden:  al  de  confidenties  die  mij  werden 
meegedeeld waren voor mij een bewijs van vertrouwen, maar ze hebben mij 
ook geholpen meer over de zin van het leven na te denken

Indien ik na zoveel jaren eindelijk de weg naar het Geluk heb kunnen 
vinden, dan dank ik dat grotendeels aan veel vaders en moeders die het geluk 
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van een geboorte hebben gekend, maar misschien nog meer aan degenen die 
veel hebben geleden en deze wereld hebben verlaten.

Er zijn momenten die men niet vergeet.  Ik herinner mij een zekere 
dag,  het was  in 1946,  dat  ik de hand van één van mijn vrienden,  die  met 
zware uremie lag, vasthield: de nieren waren geblokkeerd en er was niets aan 
te doen.  Het ging heel slecht met hem, maar hij bleef helemaal bewust.  De 
morfine had hem zijn helderheid niet doen verliezen.  Helemaal op het einde 
heeft hij een laatste gebed gepreveld.   Op dat ogenblik  heb ik een lichte 
druk van zijn vingeren gevoeld.  Hij keek voor zich uit, alsof hij in de verte 
iets ontwaarde, en heel zacht,  van langsom meer onhoorbaar,  heeft hij de 
naam van Jezus herhaald.

Het is nu vijftig haar geleden en het lijkt mij alsof ik nog bij hem 
was.  Op dat ogenblik, en lang daarna nog, dacht ik nooit aan bidden, maar 
die  ‘gebeurtenis’  heeft  me  wel  diep  en  onbewust  gemerkt.   Nochtans, 
wanneer ik enkele jaren later, zelf voor de dood heb gestaan, heb ik daar in 
het geheel  niet aan gedacht:  geen enkel  gebed kwam noch uit  mijn mond, 
noch uit mijn hart.  Ik dacht er alleen maar aan mij aan het leven vast te 
klampen,  aan  al  wat  ik  van  het  leven  nog  niet  had  genoten...  aan  al  de 
onbenulligheden die het essentiële doen vergeten.  Ik wilde leven, maar was 
dit niet op een andere manier sterven?

Wanneer ik enkele jaren later het onbeschrijfelijk geluk heb gehad 
Jezus te ontmoeten, die zolang op mij wachtte, die mij altijd had liefgehad, 
verloren  ‘al  die  onbenulligheden  die  het  essentiële  doen  vergeten’  hun 
betekenis: mijn waardeschaal  stortte in mekaar.  Ik had mij zoveel moeite 
gegeven om een monument zonder funderingen op te bouwen.  Ik zorgde voor 
mijn veiligheid, voor later wanneer ik zestig, zeventig, tachtig jaar misschien 
zou worden.  Maar welke veiligheid?

Op  het  ogenblik  dat  men  naar  de  andere  oever  moet  oversteken, 
denkt men aan geen kasbons: men wordt geconfronteerd met een realiteit, 
die  verschrikkelijk  is  wanneer  men  alleen  op  het  materiële  kan  rekenen. 
Zelfs de meest luxueuze kamer met alle mogelijk comfort heeft geen enkele 
betekenis meer.  In die ogenblikken is de tegenwoordigheid van een dierbaar 
wezen zeer belangrijk,  maar het is niet voldoende; ze kan integendeel een 
boemerang effect teweeg brengen ... men moet alles verlaten, ook al wat ons 
zo dierbaar is.

Wanneer  men  op  dat  moment  niet  kan  aanvaarden  dat  er  een 
scheiding nodig is om mekaar beter te ontmoeten, kan dat verschrikkelijke 
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angsten doen ontstaan.  Geen enkele macht kan die uitschakelen.  Maar is 
het wel de oplossing ieder denkvermogen op dat ogenblik uit te schakelen ? 
Persoonlijk heb ik verkozen bewust te blijven, liever dan door medicamenten 
platgeslagen te worden.

Sedert dat ik in Poverello ben (bijna twintig jaar) zijn veel van mijn 
vrienden  overleden.   De  meesten  zijn  jarenlang,  bijna  dagelijks  naar  de 
Zuinigheidsstraat  gekomen.   Wij  dronken  samen  een  kopje  koffie,  wij 
gekscheerden ook wel  dikwijls,  we speelden samen een partijtje biljart en 
wij zongen liedjes uit de goede oude tijd.  Intussen vergat men zijn miserie, 
want men mocht thuis komen !  Het deed me vooral genoegen wanneer men 
mij ‘papa Jean’, ‘Jantje’, of ‘Jeanke’ noemde.

Terwijl  ik  die  regels schrijf,  denk ik aan hen en het ontroert  mij. 
Sommigen  hebben  veel  lijden  moeten  doorstaan,  maar  zij  hebben  mij 
ernstige lessen in geduld, armoede en ook van geloof en hoop gegeven.

Zij  hebben  mij  vooral  geleerd  dat  het  uiterlijke,  een  mooie  jas, 
juwelen, geleerdheid en mooipraterij maar weinig gewicht in de weegschaal 
leggen;  integendeel  zijn  oprechtheid  ,  hartelijkheid,  goedheid  en 
dienstbaarheid, hoedanigheden van uitzonderlijke waarde.  Ik heb tijd nodig 
gehad om het te begrijpen, maar ik ben er bewust van geworden en ik vraag 
dan ook de moed om niet te verzinken in het materialisme dat ieder goed 
gevoel kan doden.

Om de steile berg weer op te klauteren moet men zijn onmacht, zijn 
kleinheid  aanvaarden :  niemand  is  bekwaam  om  het  alleen  te  doen. 
Wilskracht is nuttig, maar zal niet voldoende zijn om bv. een depressie te 
overwinnen.  Laat ons maar bekennen dat we dikwijls alleen maar bekwaam 
zijn om een beetje goede wil op te brengen.  Laat ons vooral nooit de armen 
laten zakken !  Ook al voelen wij ons miserabel, wij moeten altijd denken aan 
de oneindige Barmhartigheid en zoals mijn moeder zei : “Jan, al  voel je je 
nog zo slecht en heb je enorme problemen, je moet altijd de Heer loven en 
danken.  Je zult zien, altijd wordt je geholpen.”

Ik heb het geprobeerd ook al zag ik menselijker wijze geen uitweg 
meer.  Op het hoogtepunt van de angst heb ik er mij aan vastgeklampt, maar 
men moet volharden; het kan enorm lastig zijn, maar het helpt.

“De Heer is over ons nooit  ontgoocheld,  Hij die zich aan een kruis 
heeft laten vastnagelen.  Zijn hart bleef openstaan, ook voor zijn beulen ...”  

Men  moet  de  laatste  ademtocht  afwachten  om  te  mogen  zeggen : 
eindelijk ben ik aangekomen !  We zullen dat moment, spijts alles, met een 
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hart vol hoop afwachten.
Zeer genegen

ONZE OVERLEDENEN

Ludo was jaren geleden, na veel omzwervingen, terecht gekomen bij 
Poverello.  Hier vond hij de geborgenheid en vriendschap die hij in zijn jonge 
leven miste.  Hij was een niet onaardige knappe man, maar toch was hij met 
een glas teveel geen doetje.

Een vijftal  jaren geleden  is  zijn  lijdensweg begonnen.   In oktober 
2003  was  hij  er  erg aan  toe,  en  moest  hij  zijn  stekje,  onder  de  statige 
Basiliek, ruilen voor een ziekbed in het Sint Jan hospitaal.  

Het was zijn vurigste wens om zijn dochtertje terug te zien, en toen 
dit werkelijkheid werd was hij in de zevende hemel.

Toen  we  hem iedere  week  bezochten,  moesten  we  noodgedwongen 
aan de metro wennen.  We zagen altijd een opgewekte, vrolijke Ludo, zeker 
geen gezeur of geklaag over zijn ziekte, maar hij genoot van zijn sigaretje 
en zijn pintje, en zijn oh zo lang verwachte kaaskroketjes.

Zijn laatste zaterdag zong hij nog “1 live” van Xandee, alsof er niets 
aan de hand was.  “1 live”, een leven tot de volgende maandag.

Ludo had nog zoveel  wensen, zoveel dromen, maar ergens is hij bij 
Poverello goed terecht gekomen.  Had hij dan in zijn jeugd veel pijn, verdriet 
en smart gekend, hier vond hij vriendschap en medeleven.

Zijn uitvaart is volgens zijn wens verlopen, met veel volk en muziek.
We missen je Ludo.

Agnes en Frida.

- - - - -

In  Tielt  is  Frederik (34)  plots  overleden.   Deze  papa  van  drie 
kinderen kwam ook heel graag naar Banneux maar was er op onze jaarlijkse 
bedevaart deze keer niet meer bij.  Zijn kinderen waren er wel en hebben 
heel speciaal aan hem gedacht en voor hem gebeden.  Hun gebed aan de bron 
was dat hun lieve papa vlug zou terugkomen.  Dragen we deze familie heel 
speciaal in ons gebed opdat ze zouden ontdekken dat hun ‘lieve papa’ nu op 
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een andere  manier  heel  dicht  bij  hen is om hen te  troosten en te bij  te 
staan.

- - - - -

Bij  het  thuiskomen  van  de  bedevaart  naar  Banneux  kreeg  ik  een 
bericht op mijn antwoordapparaat met een droevige mededeling: onze vriend 
Joseph Lumbaza was overleden in het ziekenhuis na een val, tengevolge van 
een hersenbloeding.

Joseph was goed gekend in de Groenstraat en in de Zuinigheidsstraat 
en heeft  een diepe  indruk  op ons nagelaten:  hij  was  diskreet,  beleeft  en 
glimlachend.

Vaak,  wanneer hij in Poverello toekwam,  ging hij dadelijk aan tafel 
zitten, zo’n honger had hij en hij aanvaardde zijn maaltijd en alles wat men 
hem wilde geven met een brede glimlach en het zal  nog lang in onze oren 
klinken:  “ja…  het  is  zeer  lekker…  bedankt”,  met  zijn  zingend  Afrikaans 
accent.

Hierna nam hij  de tijd  om ons zijn  kleine  problemen en zorgen te 
vertellen: zijn minimuminkomen dat te klein was, het in orde brengen van zijn 
papieren en de hoop om binnenkort  zijn vrouw en zijn twee kinderen naar 
België te laten komen.

Pas op het laatste moment kreeg hij toestemming om mee te gaan 
naar Lourdes:  wat  een vreugde was dit voor hem en hoe dankbaar  was hij 
tegenover Poverello.

Ik zie hem nog op de bus stappen, nieuwsgierig wat dit avontuur hem 
zou  brengen  en  gelukkig  om  deze  bedevaart  te  kunnen  maken  en  al  zijn 
zorgen en moeilijkheden en zijn familie bij Maria te brengen.  Hij is stralend 
teruggekomen!

Vandaag heeft hij ons verlaten.  Een neef en zijn broer hebben zelf 
een gebedswake  en de begrafenis voorbereid,  maar hebben ons niet laten 
weten op welke dag dit zou plaatsvinden.

Tot onze  grote spijt  was  er niemand  van Poverello  bij  om hem te 
begeleiden op zijn laatste reis, maar zonder twijfel kan hij rekenen op de 
gebeden van de grote Poverello familie.  Dank u, uit zijn naam.

Mireille (Groenstraat)
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ZATERDAG 8 MEI…

onze traditionele bedevaart naar Banneux.  Ook dit jaar weer zijn er 
4  bussen  vertrokken  vanuit  Brussel  om  samen  te  komen  met  de  andere 
Poverellos te Banneux.

Zoals elk jaar gingen we met veel enthousiasme op weg.
Gelukkig om samen een mooie dag van broederlijkheid en vriendschap 

te beleven.
Gelukkig dat we tijd konden maken om in de meimaand tot Maria te 

bidden,  haar  al  onze  intenties  toe  te  vertrouwen,  al  degenen van  wie  we 
houden, al onze Poverellos en ons door Haar naar de bron te laten brengen. 
Aan de bron kunnen we  onze handen in het water  steken,  een symbolisch 
gebaar  om ons te genezen van onze kwetsuren,  omdat  deze bron niemand 
anders is dan Jezus, de enige Redder.

Gelukkig om samen te vieren: zoals elk jaar is de eucharistieviering, 
die ons samenbracht in de Boodschapskapel, een hoogtepunt van de dag: ja 
het  is  goed  om  allen  samen  te  zingen  onder  de  dynamische  leiding  van 
Lucienne en Michèlle, om de Heer te loven en te danken voor onze Poverellos 
en alles wat er leeft.  Zij zouden niet kunnen blijven bestaan als ze niet het 
werk van God waren, waarvan wij maar werktuigen zijn; als wij ze niet alle 
dagen aan Hem zouden toevertrouwen.

Gelukkig ook om weer samen te komen in de grote,  mooi  versierde 
zaal  van Poverello,  om een heerlijke maaltijd  te eten,  die met veel  liefde 
werd bereid en opgediend, en om er zovele gekende gezichten terug te zien.

Gelukkig  om  het  feest  in  de  zaal  van  de  Sint-Jan  gemeenschap: 
muziek en zang werd geanimeerd door Lucienne en Michèlle en de video van 
onze Lourdesreis werd er vertoond en heeft veel goede herinneringen naar 
boven gebracht!

Gelukkig  tenslotte  om  alles  te  kunnen  ‘VERKONDIGEN’  dat  we 
gehoord en gezien hebben: we gingen naar huis met een cd met de liedjes van 
Lourdes of een video van de Lourdesreis… kortom, al het nodige materiaal om 
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zich  al  te  willen  inschrijven  voor  onze  volgende  reis  naar  Lourdes, 
aangekondigd  voor 2008,  bij  de  150ste verjaardag  van  de  verschijning  van 
Maria aan Bernadette.

Dank aan allen voor deze fantastische dag!
Mireille
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