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BESTE POVERELLOVRIENDEN,
Een  tijdje  geleden  vertelde  een  medewerkster  me  over  een 

priester die het zeer druk had, zoals de meeste waarschijnlijk.  Deze 
man had besloten om al  de zaken die hij  ‘moest’  doen te doen met 
liefde.   Op deze manier  had deze overtuigde man toch  een zekere 
eenheid kunnen ervaren tussen de zoveel verschillende dingen die van 
hem gevraagd werden.  
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Dit is geen wereldschokkend nieuws,  maar  toch heeft dit me 
doen  nadenken  over  mijn  eigen  leven,  mijn  eigen  engagement. 
Enerzijds weet ik dat dit inderdaad essentieel is in het leven van een 
christen en anderzijds stel ik vast dat ik dit zo weinig beleef… alsof 
ik er geen tijd voor heb.  

Het  moeilijke  van  deze  zaak  is  dat  het  geen kwestie  is  van 
technieken die men moet beheersen : de techniek om je geduld niet te 
verliezen en kalm te blijven, de techniek om van je vooroordelen af te 
stappen en de ander met respect te benaderen,  de techniek om te 
luisteren  en  je  eigen  gedacht  niet  op  te  dringen,  de  techniek  om 
iemand niet te kwetsen maar moed in te spreken…  Zo bestaan er ook 
verkoopstechnieken, gesprekstechnieken, ontspanningstechnieken…  

Toch lijkt het me hier over iets heel anders te gaan, namelijk 
over het hart.  Het lijkt me geen kwestie te zijn van je volledig te 
ontledigen maar van je hart te laten vullen.      

In  juni  1992  schreef  Jan  Vermeire  het  volgende  in  het 
Poverello krantje:

“… Gelukkig maar dat de wortels van de liefde niet dood zijn en 
dat nieuwe twijgen midden deze jungle opschieten. Want de liefde is 
eeuwig,  zij  werd  door  de  mens  niet  uitgevonden.  Ze  werd  hem 
gegeven, een gans gratuit geschenk in zijn hart neergelegd opdat ze 
zou  kunnen  groeien,  open  bloeien  en  gedeeld  worden.  Vooral  met 
degenen die er het meest nood aan hebben. Zijn hart openen voor het 
lijden van de anderen. Ik ken een kankerlijder die bidt voor degenen 
die het slechter hebben dan hij. Ik heb een blinde bezocht die bad 
voor  degenen  die  goed  zien,  maar  zo  ongelukkig  zijn.  Ik  ben  een 
moeder  tegengekomen  die  haar  kind  verloren  had  en  die  zich  nu 
bezighoudt met verlaten jeugd.

Inderdaad, het is niet de opstandigheid die opluchting brengt: 
men  geneest  door  de  opening  naar  de  anderen  toe,  door  de 
barmhartigheid  in zich  op te nemen en door  haar  naar  de anderen 
over te brengen. Om mij zo te kunnen uitdrukken zoals ik het vandaag 
doe, heb ik mijn waardeschaal moeten zien ineenstorten, ben ik eerst 
bewust moeten worden van de dwaasheid van mijn manier van leven, 
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heb ik moeten schoon schip maken met een gans verleden. Mijn hart 
was volgepropt met alle soorten dingen die het versmachtten, die de 
liefde  beletten  zich  te  ontplooien.  Het  grootste  deel  werd 
weggevaagd de dag waarop ik eindelijk begrepen heb, maar sindsdien 
is het de dagelijkse cyclus van hoogten en laagten om deze woonst 
netjes  te  maken  en  degenen  die  er  willen  intreden  te  ontvangen: 
degenen die mij hun vriendschap brengen en degenen die er zo naar 
hunkeren, degenen die door het leven gekwetst zijn, en ook de zielen 
die doodgaan  zo  sterk  worden  ze  terneergedrukt  door  hetgeen  de 
wereld hen biedt.

Maar het is niet gemakkelijk te spreken over liefde, over de 
unieke  Levensbron,  tot  degenen  die  zo  diep  gekwetst  zijn  door 
liefde-geld,  liefde-genot,  liefde-ambitie,  te  spreken  over  hoop  tot 
degenen  die  verzinken  ingevolge  herhaalde  tegenslagen.  Dan  is  het 
niet het ogenblik om mooi te praten, te willen overtuigen, maar alleen 
heel  eenvoudig  aanwezig  te  zijn,  te  luisteren  en de wijsheid  en de 
liefde te vragen om aan die nood te kunnen beantwoorden.

De kracht kan niet uit mezelf komen, ik beken mijn grenzen en 
mijn zwakheid, en om iemand lief te hebben is er meer nodig dan mijn 
arm hart.  Maar dit arme hart, geledigd van al de ballast die ik erin 
heb opgestapeld,  klein  geworden  door  het  lijden en versterkt  door 
Jezus' genade, is bekwaam geworden om te geven, hoe weinig het ook 
moge zijn, maar spontaan en met vreugde.

De  jaren  die  ik  in  Poverello  heb  doorgebracht,  hebben  mij 
geleerd dat ik de doeltreffendheid van hetgeen ik tracht te doen niet 
moet meten:  ik  heb alleen mijn  goeie wil,  want  het  is  de oneindige 
Liefde, de Tederheid zonder grenzen, die in ons werkt. Laten wij ons 
door Hem graag zien opdat wij zelf eerst goed zouden worden, en dan 
ook bekwaam zijn te beminnen, te troosten, te redden.

Onze liefde voor  God is pure  zinsbegoocheling,  indien wij  ze 
niet uitdrukken in dienst van de mensen. "Inderdaad, degene die zijn 
broeder,  die  hij  ziet,  niet  bemint,  kan  God  die  hij  niet  ziet,  niet 
beminnen.” (1Joh IV, 20)”
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Beste Poverellovrienden,  terwijl  ik  dit  schrijf,  terwijl  ik  dit 
her-lees besef ik hoe het leven van Jan door de ‘Liefde’zo totaal  is 
veranderd,  zo  zinvoller,  zo intenser is geworden.   Maar ook hoe de 
‘Liefde’ mijn en ook jouw leven kan en wil bezielen.  Laten we ons hart 
openstellen  zodat  Hij  het  kan  vullen  met  zijn  Liefde,  opdat  wij  ze 
zouden kunnen doorgeven aan degenen die ons omringen.  

Johan

NIEUWS UIT LEUVEN: ELKAAR ONTMOETEN!
Het is de gewoonte elk jaar een feestje te organiseren voor de 

vrijwilligers.   Ook dit jaar  gebeurde dat op de tweede paaszondag. 
Om 16u30 begonnen wij  met een dank-  en herdenkingsviering in de 
Sint-Geertrui, onze parochiekerk.

Het  thema  was:  “de  eerste  christenen  bezaten  alles 
gemeenschappelijk”.

Wij  dankten  en  baden  voor  de  toekomst,  voor  elkaar,  onze 
weldoeners en voor onze overledenen.  Een goed zangkoor luisterde de 
plechtigheid op.

Treffend  was  het  dat  deken  Wuyts  ons  voor  de  zegen  een 
zending gaf: wij zijn niet zo maar een club van vrijwilligers maar wij 
zijn  mensen die met christelijke overtuiging naar  onze medemensen 
gaan. 

Daarna heerste er in onze zaal  een gezellige sfeer.  Hoe kan 
het ook anders bij een aperitief en enkele hapjes en spaghetti, muziek 
en  zelfs  een  toevallig  danspasje.   Ook  de  partners  en  de 
medegenodigden genoten ervan.  Dank u wel.  

Gewoonlijk komt men om te werken in de zaal of keuken, een of 
twee dagen per week of om de veertien dagen.  

Daarom  doet  het  goed  elkaar  zo  te  ontmoeten  en  te  leren 
kennen.

Elkaar kracht te geven dat is het.
p. Jef
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OOSTENDE
Sinds de overname in november 2004 van het klooster en de 

kerk van de Dominicanen door Poverello zijn pater Arens en pater Syx 
de diensten in de kerk blijven voorgaan.   Zij  ondervinden nu echter 
dat  deze  opdracht,  gezien  hun leeftijd,  te zwaar  geworden is.   In 
samenspraak met hun overste hebben zij dan ook besloten om op 1 juni 
Oostende te verlaten  en te  verhuizen  naar  een huis  van de Paters 
Dominicanen.   Namens  Poverello  willen  wij  hen  onze  dankbaarheid 
betuigen.

Deze verandering heeft echter ook gevolgen voor al wat er in 
en  rond  de  Poverellokerk  gebeurt.   Het  blijft  de  bedoeling  van 
Poverello  om  de  mooie  Kerk  als  religieuze  plaats,  als  plaats  van 
bezinning en gebed, verder uit te bouwen.  We zien hierin trouwens 
ook een belangrijke band met de werking van het Poverello-onthaal! 
De ‘kerk’, het gebouw, zal slechts zijn waarde ten volle behouden als 
er ook een ‘gemeenschap’ van gelovigen samen zijn geloof beleeft en 
samen bidt.  

• Wij willen de kerk dus zoveel mogelijk openstellen voor wie 
er  binnen  wil  gaan  om tot  rust,  tot  stilte,  tot  gebed te 
komen.  Enkele trouwe gelovigen hebben reeds hun diensten 
aangeboden, zodat de kerk elke dag zal open zijn van 9u30 
tot 12u en van 17u tot 18u.  Mensen die hier een halve dag 
of  meer  per  week  willen  aan  meehelpen  zijn  zeker  nog 
welkom.

• Elke  avond  zal  er  om  17u30  een  rozenhoedje  gebeden 
worden.   Ook  hiervoor  hebben  zich  enkele  mensen 
aangeboden.

• En  elke  donderdagavond  zal  er  om  18u  een 
Eucharistieviering zijn!

We hopen op deze manier, naast de dienende gemeenschap van 
vrijwilligers  in  het  onthaal,  ook  te  bouwen  aan  een  biddende 
gemeenschap.   Deze twee groepen zullen zeker niet gescheiden zijn 
maar  elkaar  inspireren  en  steunen!   Wie  hier  graag,  op  de  één of 
andere manier, aan wil meehelpen kan contact opnemen met Poverello 
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Oostende: 059 518011.  Een (gepensioneerde) priester, missionaris die 
ons op weg kan zetten en begeleiden naar een dienstbare, levendige, 
gelovige gemeenschap zou zeker een grote versterking zijn.  Wie zich 
hiertoe geroepen voelt kan ook contact opnemen.

Ervan overtuigd dat dit geen gemakkelijke opdracht  is,  maar 
wel een nieuwe uitnodiging voor Poverello om opzoek te gaan naar een 
eenvoudige vorm van gemeenschappelijk gebed, durven wij vragen om 
dit project in uw gebed mee te dragen.  Van harte dank op voorhand!

ONZE OVERLEDENEN
Herman Boon (priester, 75j.): Ondanks zijn drukke agenda als 

aalmoezenier op de luchthaven van Zaventem, kwam Herman af en toe 
de  zondagmiddag  de  Eucharistieviering  voorgaan  in  het 
Poverellozaaltje.  Met al zijn overtuiging en veel respect nodigde hij 
ons telkens weer uit om te luisteren naar Jezus’ woord en Hem binnen 
te laten in ons hart.  In 2003 zou hij meegaan om de bedevaart naar 
Lourdes te begeleiden.   Met veel enthousiasme hielp  hij  ons bij  de 
voorbereiding.  Helaas heeft hij om gezondheidsredenen (hij wilde ons 
niet  tot  last  zijn)  op  het  laatste  moment  moeten  afhaken.   Toch 
stuurde hij nog 400 missiepaternosters en 400 medailles van de Rue 
de bac met ons mee.  We weten dat hij tijdens de week dat wij  in 
Lourdes waren veel voor ons gebeden heeft.  

Dank u wel Herman voor je gebed en bezieling.  Het is jammer 
dat we je hier nu moeten missen, maar we hebben er wel iemand bij 
die voor ons ten beste zal spreken.   

Fernand B.  (82j.)  is  na  een lange slepende  ziekte  overleden. 
Voordien kwam hij elke donderdag meehelpen: koffie schenken in de 
bar, de maaltijden opdienen… steeds dienstbaar en discreet. 

Maurits  (85j.)  deed  nog  regelmatig  boodschappen  met  zijn 
wagen voor  Poverello.   Plots  is hij  overleden.   Tot zijn  laatste dag 
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heeft hij zich ingezet voor anderen.  Daar stond hij voor, dat was de 
zin van zijn leven.

UIT EEN GETUIGENIS VAN ZUSTER HILDE:
… Als ik meer dan twintig jaar geleden naar de Marollen werd 

gezonden  om daar  mensen  aan  huis  te  gaan  verzorgen  ging  er  een 
nieuwe wereld voor mij open; ik zag er de mens in zijn ware context, 
zij leefden soms in zeer schamele omstandigheden, toch was het die 
warme blik in hun ogen die mij  uitnodigde om deze mensen goed te 
verzorgen, om hen te laten aanvoelen: ik ben er voor u.  Geleidelijk 
groeide  er  vriendschap  en  vertrouwen  en  kon  ik  de  mensen  echt 
helpen.   Het  zijn  dan  ook  rijke  ervaringen  geworden,  waar  ik  met 
heimwee aan terug denk.

Dat  was  mijn  voorbereiding  om  in  Poverello  te  beginnen  te 
werken.  In mijn contact hier kom ik tot een hele waaier van wat je 
noemen kunt, mensen nabij zijn in hun dagelijkse behoeften en in dat 
hele gebeuren ervaren dat mensen er beter van worden en ikzelf ook.

In het evangelie merk ik dat Jezus zich vereenzelvigt met de 
mens in nood.  Het respectvol omgaan met mekaar, met de mensen die 
hier wonen en komen; dit noem ik graag ‘Broer- en Zus zijn’ en dit zou 
ik graag als de ware spiritualiteit van Poverello willen benoemen.

Concreet  betekent  dit  dat  ik  mensen die niet  in  orde zijn  - 
geen identiteitskaart,  geen ziekenkas,  geen pensioen –  help  om hun 
papieren in orde te brengen, dat ik hen de weg toon en zeg wat  ze 
best doen.  

Voor degenen die bij ons wonen sta ik samen met anderen in dat 
de  kamers  netjes  zijn,  de  bedden  verschoond  worden,  sommige 
mensen een toilet geven, de nagels verzorgen, iemand begeleiden naar 
de dokter, medicatie geven,…

Ook ga ik iemand die in de gevangenis verblijft af en toe eens 
opzoeken  en  regelmatig  stuur  ik  hem  een  kaartje  :  daar  kijkt  hij 
steeds naar uit.

Vaak  denk  ik  met  ontroering  terug  aan  mensen  die  ik  ging 
bezoeken in het ziekenhuis en begeleidde tijdens hun laatste weken: 
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Zo is Stafke al  enkele jaren overleden.   Toen we vernamen dat hij 
zwaar  ziek  was  en  wij  hem regelmatig  gingen opzoeken hebben we 
toch  veel  vreugde beleefd bij  deze  bezoekjes.   Hij  was  in  al  zijn 
eenvoud een echte levenskunstenaar, een mens vol humor en streken, 
met pretlichtjes in de ogen.  Stafke is gestorven met de hand van zijn 
vriend in de zijne.  Zijn vriend vroeg ons: “Wil je Stafke afleggen met 
‘mijn’ pull en zijn klakske op?”  Dat hebben we gedaan en hij heeft een 
waardige, eenvoudige begrafenis gekregen.

Ook Maurice heb ik gekend als een eenvoudige, rustige en stille 
mens.  Zwaar ziek leerden we hem beter kennen. Met hoeveel geduld, 
moed en hoop heeft hij zijn ziek-zijn gedragen!  In het begin kon hij 
nog  vertellen.   Naarmate  de  ziekte  vorderde  kon  hij  niet  meer 
spreken en drukte hij zich uit met papiertjes schrijven.  Als we bij 
hem weggingen telkens die warme handdruk, die warme blik in de ogen 
en bij  de deur  gekomen een wuivende hand tot afscheid.   Met het 
teken met de beide handen in elkaar om de groeten te doen aan de 
anderen.  Beklijvende ervaringen!

…
Als ik mensen benader als ‘het is mijn broer – het is mijn zus’ 

dan ga ik er anders mee om, dan is er wederkerigheid en dat maakt de 
relatie rijk en kostbaar.

*dan zie je in doffe ogen weer licht
*dan zie je mensen weer recht komen
*dan kan de Verrezen Heer in deze wereld verder leven.
Zr.Hilde

POVERELLOKAMPEN
Voor  sommige  poverelloponykampen  zijn  nog  enkele  plaatsen 

beschikbaar.  Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met 
Zuster Nera: 051/40.04.31.

BEDEVAART NAAR BANNEUX:
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Ook dit jaar waren we heel talrijk (500 personen) en was de 
zon  van  de  partij.   Deze  familiale  dag  is  weer,  dank  zij  de 
medewerking van vele medewerkers, vlot verlopen.  Heel erg bedankt 
aan iedereen voor deze hartverwarmende dag!
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