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BESTE POVERELLOVRIENDEN,
Op zaterdag 20 november werden het klooster  en de kerk  van de 

paters Dominicanen te Oostende aan Poverello toevertrouwd.  Dat dit niet 
zomaar  een  gewone  gebeurtenis  was  hebben  de  450  aanwezigen  sterk 
aangevoeld.  

Pater  Vaganée,  die  de  Eucharistieviering  voorging,  begon  in  zijn 
welkom met woorden die in een havenstad passen : ‘Deze boot, (het klooster 
en  de  kerk)  krijgt  een  andere  bemanning,  maar  de  richting  die  men  zal 
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uitvaren blijft dezelfde.’  Hij liet ook verstaan dat de Dominicanen aanwezig 
waren  met  gemengde  gevoelens  :  enerzijds  dankbaar  en  fier  om  wat  er 
gedurende meer dan 130 jaar gerealiseerd werd door hun medebroeders (de 
kader  met  foto’s  van  de  verschillende  priors gaf  ons een  beeld  van  deze 
periode);  anderzijds spijt om het feit dat er vandaag, in België geen jonge 
collega’s meer zijn en ze dus moesten zoeken naar een nieuwe bestemming 
voor hun gebouwen.  

De beweging  van Poverello  sloot  zich aan  bij  de  talrijk  opgekomen 
vrienden  van  de  Dominicanen  voor  deze  dankviering.   Wat  is  er  allemaal 
gebeurd in deze 131 jaar?  Welke evolutie is er geweest, zowel binnen als 
buiten het klooster en de kerk?   Er waren nog gregoriaanse gezangen, de 
gebeden  in  het  Latijn…   Er  zijn  ook  vele  herinneringen  aan  de  jaarlijkse 
hoogtepunten in de Liturgie,  met mooi verzorgde diensten in een overvolle 
kerk, aan de persoonlijke momenten van zovele mensen die hier (letterlijk en 
figuurlijk)op hun knieën hebben gezeten, om te danken of te smeken, die in 
deze kerk, door deze gemeenschap bij God en Maria, steun hebben gevonden 
om  verder  te  doen  of  om  opnieuw  te  beginnen.   Dit  is  deze  vele  jaren 
mogelijk  geweest door mensen die hun leven aan God  hebben gewijd.   Zij 
waren de instrumenten, de tolken van Onze Lieve Heer om zijn boodschap 
hier  te  laten  horen.   Terecht  willen  we  hen  dan  ook  samen  met  de 
plaatselijke gemeenschap bedanken en feliciteren voor hun toewijding, gebed 
en dienstbaarheid. 

Toen Pater Vaganée, na de homilie het volgende paneel opende :

SINDS 1873 WAREN DE PATERS DOMINICANEN IN OOSTENDE 
ALS APOSTOLISCHE EN BIDDENDE GEMEENSCHAP WERKZAAM.

OP 20 NOVEMBER 2004 WERDEN KERK EN KLOOSTER
OVERGEDRAGEN AAN POVERELLO

was de emotie tastbaar.  Er volgde een spontaan applaus voor dit loslaten en 
dit toevertrouwen vanuit een geloof in Onze Lieve Heer.  Hier werd voelbaar: 
dit is niet zomaar door mensen beslist, hier zit God voor iets tussen en wij 
mogen er aan meewerken.

Het  is  een  groot  geschenk  waaruit  de  bekommernis  blijkt  van  de 
paters Dominicanen voor de minderbedeelden van onze samenleving, evenals 
de  waardering  voor  het  werk  van  Poverello.   Voor  Poverello  is  dit  op  de 
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eerste plaats een opdracht om in dezelfde richting te blijven varen.  Het is 
nu onze taak om deze gebouwen zo goed mogelijk te gebruiken, tenslotte is 
het belangrijkste wat erin gebeurt en leeft!  

Het klooster zal, met de tijd, uitgebouwd worden om het dagonthaal, 
waar  nu dagelijks een zestig personen komen eten,  meer kansen te geven. 
Deze  uitbreiding  geeft  ook  wat  meer  ruimte  voor  de  keuken  en  andere 
belangrijke plaatsen voor de medewerkers.  We zullen een lokaal voorzien om 
groepen te kunnen onthalen.  Een kleine gemeenschap zal er een thuis kunnen 
opbouwen, de motor van elke Poverello werking.  In de toekomst hopen we 
ook mensen uit andere poverello huizen de kans te kunnen geven om enkele 
dagen  in  Oostende  op  vakantie  te  komen.   (We  denken  hier  aan  kleine 
groepjes zodat het een familiaal gebeuren blijft.)

Maar wat kan en zal Poverello met een Kerk doen?  De kerk zal kerk 
blijven.   Dit is ook de wens van de Paters 
Dominicanen.  We zullen ervoor zorgen dat 
de  kerk  haar  functie  blijft  behouden,  als 
plaats van bezinning en gebed.  We zijn ook 
verheugd dat pater Arens en pater Syx in 
het  klooster  blijven  wonen  en  de 
Eucharistievieringen  en  gebeden  op  zich 
willen  nemen,  zolang  hun  gezondheid  dit 
toelaat.  

Poverello  Oostende  was  tot  op 
heden  het  enige  Poverello  huis  dat  geen 
kapel  had;  nu  hebben  ze  een  ganse  kerk! 
Willen  we  ons,  in  de  voetsporen  van  Jan 
Vermeire, blijven inzetten, dan is een plaats 

van gebed onmisbaar in Poverello, het moet meer en meer het hart van onze 
werking worden.  Dikwijls staan we machteloos tegenover de vele vormen van 
armoede.   Wij  kunnen  niet  alle  problemen  oplossen,  sommigen  kunnen  we 
enkel helpen dragen, onder andere door ze in ons gebed op te nemen.  Ook 
zouden  we  zonder  gebed  vlug  onze  bezieling  verliezen.   Jan  Vermeire 
schreef het in maart 1986 zo:  … Jezus is verrezen! Bron van liefde zonder  
grenzen. Zonder Hem is mijn hart versteend, mijn engagement kleinzielig,  
heeft mijn leven geen enkele zin. Wanneer Hij mij bezielt, kan ik delen, ben  
ik enthousiast. kan ik liefhebben.

In Poverello  heb ik geleerd  dat ik,  zonder  Jezus,  een dorre twijg  
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ben; met Hem, door Hem, in Hem zal ik vruchten dragen.’
Vanuit onze inzet groeit onze nood aan ‘contact’  met Jezus.  Maar 

door  het  contact  met  Jezus,  in  de  kerk,  worden we  dan  weer  naar  onze 
medemensen gezonden.  Het is juist deze wisselwerking tussen engagement 
en  gebed  die  zo  belangrijk  is  en  iedereen  moet  daar  voor  zichzelf  een 
evenwicht in zoeken.  Vanuit de kerk probeert men de juiste motivatie en 
bezieling  mee te dragen naar  het onthaal;  de vreugden en zorgen uit  het 
onthaal kan men tot bij de Barmhartige Vader in de kerk brengen.  Gebed en 
inzet zijn zo geen hinder voor elkaar, maar juist een versterking.  

In deze ‘kerk van Poverello’ zullen we dus bouwen aan een geest van 
broederlijkheid,  een geest van mensen die proberen zich dienstbaar op te 
stellen,  ondanks  hun  eigen  kleinheid  en  gebrokenheid.   Wat  dit  allemaal 
inhoudt en zal teweeg brengen weten we niet.  Het is een groot avontuur : 
niet ons avontuur, maar Gods avontuur met ons.  Hij neemt toch wel grote 
risico’s door dit in de handen van gewone mensen te geven.  

Wij mogen erop vertrouwen dat,  als we ons best doen, de koers al 
varende duidelijk zal worden.  Mensen die voor ons bidden en offeren zijn 
daarbij een onmisbare steun.  Met dank aan iedereen die met ons meeleeft 
en meebidt.   

Zalig Kerstfeest!

Johan

Muzikanten  en/of zangers(essen) die  de weekendvieringen (zaterdag om 
18u en zondag om 10.30u)in  de Poverellokerk te Oostende, op regelmatige 
basis of occasioneel, mee willen helpen verzorgen, kunnen contact opnemen 
met  Zuster  Anny  (059/518011).  Kan  je  de  zang  begeleiden,  het  mooie 
orgel  bespelen,  ben je een muzikale  familie  die met  eigen  instrumenten 
enkele stukken speelt en/of zingt, een (kinder)koor...  Dit alles kan zeker 
bijdragen om de eucharistie en het gebed intenser te beleven!  
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20 NOVEMBER : FEEST IN OOSTENDE
Een speciaal  woordje van dank  aan  iedereen  die  heeft bijgedragen 

aan het mogelijk maken en welslagen van deze dag.  De versierde kerk, de 
mooie  zang  en  het  orgelspel  maakten  van  de  viering  een  ingetogen  en 
feestelijk gebeuren.

Na de viering volgde de receptie.  Voor degenen die ook de namiddag 
wilden meemaken was er daarna warme soep met broodjes, gevolgd door een 
koud  buffet  en  een  dessert.   De  100  medewerkers  uit  de  verschillende 
Poverello huizen voelden zich goed ontvangen en helemaal thuis, alles verliep 
vlot.   De  receptie  en  de  maaltijd  waren  een  ideale  gelegenheid  voor 
ontmoeting en uitwisseling.  

Hierna volgde nog een uiteenzetting van Stefaan Sercu.  Hij begon 
met  zich  af  te  vragen  waarom  hij  was  gevraagd  om  iets  te  vertellen. 
Waarom we geen professor of specialist hadden gevraagd, maar juist hem? 
Hij  gaf  hierop  zelf  het  antwoord:  ‘Omdat  ik  een  kleine  mens  ben,  een 
gebroken mens, een poverello’.   Daarna sprak hij ons over drie D-woorden, 
woorden  die  beginnen  met  een  D  zoals  Dominicanen:  dankbaarheid, 
dienstbaarheid en deemoed.  Het werd een echte getuigenis, vol overtuiging 
gebracht.  Het deed deugd en verwarmde onze harten.  Bedankt Stefaan!

Nadien  volgde  nog  een  tas  koffie  met  een  wafeltje  waarna  de 
meesten met de trein terug naar huis keerden.  Voor de vele medewerkers 
van Poverello Oostende was het dan echter nog niet gedaan, er wachtte nog 
veel afwas, alles moest opgeruimd worden.

Aan  de  ganse  ploeg  van  medewerkers,  die  hier  vele  dagen  van  op 
voorhand reeds  aan  geholpen hebben :  van harte  proficiat  en dank  u wel. 
Bouw samen verder aan dat huis, zodat velen er kunnen thuis komen!

Onze jaarlijkse bedevaart naar Banneux zal plaats hebben op zaterdag 30 
april 2005.  Meer daarover in het volgende krantje.
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10 JAAR POVERELLO TIELT
Tien jaar geleden startte de Poverello werking in Tielt.  Om dit niet 

zomaar  voorbij  te  laten  gaan  werd  er gefeest!   Het  werd  een  feest  van 
dankbaarheid voor 10 jaar inzet, steun en vriendschap!

Tijdens de Eucharistieviering in de kerk van de Paters Franciscanen, 
waar het feest begon, nam Pater Jos ons een beetje mee naar het verleden, 
maar meer nog naar de oorsprong, de bron van het Poverello gebeuren.  Aan 
de hand van de evangelielezing over Zacheüs en het leven van Jan Vermeire 
vertelde hij hoe we het evangelie kunnen beleven.  Enerzijds kunnen we een 
beetje zijn als Zacheüs die Jezus wil  ontmoeten en dus op de uitkijk gaat 
staan, die uit de boom van de zelfzekerheid afdaalt,  die zich bewust werd 
van zijn zwakheid, en royaal goed maakte wat hij fout deed en anders begon 
te leven.  Anderzijds  kunnen we zijn als Jezus, die de kleine Zacheüs zag, 
zonder te oordelen of te veroordelen.  Jezus’ blik was er één van liefde en 
vergeving.   Pater Jos zei ook nog : “Laat ons naar de Bron gaan en terug 
keren met de ogen van Jezus: vol eerbied voor gelijk wie, met begrip voor 
het lijden,  zelfbewust  van eigen kleinheid,  met een hart  wijd  open om te 
ontvangen, in de discretie van gewoon daar te zijn….”

Na de Eucharistieviering werden we ontvangen in het klooster voor 
een receptie.  Daar voelden we een echte franciscaanse geest waaien, door 
de interesse en de hartelijke ontvangst van de ganse gemeenschap.

En volgde een maaltijd in de nabij zijnde school.  De feestmaaltijd 
werd verzorgd door Nathalie en haar man, versterkt met een ploeg jongeren, 
die in stonden voor de vlotte bediening.  Nathalie, die vanuit Poverello Tielt 
nog verschillende kampen heeft meegemaakt,  gaf ook een korte getuigenis 
hoe ze deze kampen had ervaren.  

En om de dag af te sluiten zong  en speelde  Lucienne liederen van 
vroeger.  Het waren niet alleen liederen om naar te luisteren, maar ook om 
mee te zingen en op te dansen!  Iedereen deed mee.  Een sterk moment was 
toen Norva,  medewerkster  van Poverello  Tielt,  op de dansvloer kwam met 
haar  dochter,  Els,  die  in  een  rolstoel  zit.   Toen  ze  samen  de  ‘dansvloer’ 
verlieten kwam er heel spontaan een applaus.  Dit was mooi, heel mooi, en 
iedereen was er door getroffen.  Zo werd dit feest, een feest van iedereen 
voor iedereen.  Een bekroning van 10 jaar gedeelde vreugde en verdriet maar 
ook een moment om op verder te bouwen.

Aan iedereen van harte proficiat en dank u wel!
GEROEPEN OM TE VIEREN
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Op  zaterdag  23  oktober  is  Monseigneur  De  Hovre,  tijdens  een 
ontmoetingsdag in Poverello Brussel, komen spreken over het thema van dit 
pastoraal werkjaar: geroepen om te vieren.  Hier enkele gedachten uit zijn 
boeiende en bemoedigende uiteenzetting:
• Hoe meer we liefhebben, hoe dichter we bij God komen en hoe meer we 

God leren kennen.
• Er zijn  mensen die zo liefdevol  zijn,  dat  ze ons steeds aan God doen 

denken.
• Woord  is  belangrijk  in  de  liturgie  doch  we  mogen  niet  vervallen  in 

overdreven verbalisme.
• Men begrijpt het woord van de Schrift als men ernaar leeft.
• Gods geest werkt in ons, stuwt ons.
• Biddend werken en werkend bidden.
• Contemplatief zijn in de actie is verschillend van consumatief zijn.
• Gebed  en  handelen  loopt  door  elkaar;  gebed  heeft  wel  een  speciale 

plaats.

ONZE OVERLEDENEN
Georges  (74  j),   een  medewerker  van  Poverello  Gent,  is  na  een 

pijnlijke  ziekte  overleden.   In  het  begin  kwam  hij  regelmatig  koken  in 
Poverello; toen zijn gezondheid minder goed werd, bleef hij een oogje in het 
zeil houden, want hij woonde niet ver van Poverello.  We wensen zijn vrouw 
Suzanne veel sterkte toe.

In  de  november  maand  zijn  we,  zoals  de  vorige  jaren,  naar  het 
kerkhof geweest en hebben we bij de verschillende T-kruisjes die er staan 
een bloemetje gezet.  Op elk kruisje staat een naam van iemand die we in 
Poverello hebben leren kennen.  Van sommige kennen we het levensverhaal, 
van anderen weten we  bijna  niets.  Maar het zijn  onze broers en zussen. 
Moge de Heer hen opnemen in zijn eeuwige vrede!
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KERST EN NIEUWJAAR.
Tijdens de kerst en nieuwjaarsdagen is het, zoals elk jaar, weer zeer 

druk in de verschillende Poverello huizen.  Nu reeds een woord van dank aan 
iedereen die  tijdens deze dagen meehelpt en meeleeft met Poverello,  aan 
diegenen die er voor de eerste keer zullen bij zijn en aan de anderen die 
reeds sinds vele jaren met ons mee vieren.  We zullen  vieren wat we het 
ganse jaar proberen waar te maken: dat we één grote familie zijn.

Zo  schreef  Jan  Vermeire  in  zijn  brief  van  december  1985  over 
Kerstdag:

… Maar vandaag geloof ik er meer dan ooit in: de diepte, de rijkdom,  
de vreugde van deze unieke Gebeurtenis verlicht heel mijn leven.  Wat zou ik  
doen, wie zou ik zijn, indien Kerstmis niet bestond, indien Jezus niet op de  
wereld gekomen was.

Elke dag, op de knieën, dank ik de Heer, de Meester van de wereld,  
dat  Hij  van  mij  is  blijven  houden,  ondanks  mijn  zwakheid,  ondanks  mijn  
ontkenning.  Wat is het goed zich klein te voelen aan Zijn voeten!  Kerstmis  
is een familiefeest bij uitstek; die dag zal  Poverello vol  vreugde zijn.  De  
grote familie zal  verenigd zijn rondom Jezus,  Maria en Jozef.  Wij zullen  
allen zijn als de kleine herders, verzameld rond de kribbe.  Wij zullen de lof  
zingen  van  onze  Verlosser,  wij  zullen  niet  alleen  bidden  voor  onze  
gemeenschap, maar voor allen die met ons leven, van veraf of dichtbij; voor  
hen die ons helpen op zoveel verschillende manieren, voor hen die met ons  
bidden, in het gezin, alleen of in gemeenschap.

Wij zullen ook speciaal denken aan onze overledenen …
Waar we ook zijn,  wij  zullen  ons één voelen,  onze  stemmen zullen  

zich vermengen met die van de engelen, wij zullen jubelen, want onze hoop is  
groot:  Jezus  is  geboren.   God  heeft  ons Zijn  Zoon gezonden,  om ons de  
Blijde Boodschap te brengen, om ons te zeggen en te tonen hoezeer Hij ons  
liefheeft.

Laten wij  ons hart openen, verlaten wij  ons op dat kleine Kind dat  
geboren is: Hij is zo breekbaar, zo mooi,  Hij is de Koning der koningen, de  
Meester van de aarde.  Hij zal de lijdende Dienaar worden, onze Broer.  Hoe  
zou ik dit kunnen vergeten of erom blozen?

Zalig Kerstfeest!
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