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Beste Poverellovrienden,

Met  enkele  medewerkers  hebben  we  ons  een  kleine  week 
teruggetrokken  in  de  omgeving  van  Taizé.   Het  deed  deugd  eens  uit  de 
tredmolen van elke dag te stappen, om stil te staan en op zoek te gaan naar 
de  bron  in  ons  leven.   De  ontmoeting  met  mensen  uit  verschillende 
gemeenschappen die, elk op hun manier, het evangelie concreet proberen te 
beleven  en  zich  in  te  zetten  voor  hun  medemens,  was  zeer  intens  en 
verrijkend.   Ik  wil  hier  geen  volledig  verslag  geven  van  deze  reis,  maar 
gewoon  iets  vertellen  over  onze  kennismaking  met  Taizé  en over  een 
ontmoeting met de kleine zusters van Jezus.

De gemeenschap van Taizé en de vele jongeren die er bij aansluiten 
was, voor wie er nog niet geweest was, een echte verrassing.  Het gebed met 
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zijn dikwijls herhaalde, eenvoudige, mooie liederen, de teksten uit de bijbel 
die werden voorgelezen in verschillende talen en de stilte brachten rust, ook 
bij  de  vele  jongeren  die  er  aanwezig  waren.   Werd  men  er  eerst  door 
overweldigd,  na een tijd was het een ware uitnodiging tot inkeer en gebed. 
Alsof  men  door  de  aanwezigheid  van  de  vele  mediterende  en  biddende 
broeders en zusters gemakkelijker de deur naar zijn binnenkamer vond, de 
deur naar de Allerhoogste.  

Ook het onderricht van de bijbel was levendig.  Een gedachte die me 
trof : ‘De basis van elke gemeenschap is de vergeving.”  Vergeving niet alleen 
in de betekenis van de andere zijn fouten vergeven, maar hem te vergeven 
dat hij is wie hij is; de andere vergeven dat hij niet is zoals ik het zou willen; 
m.a.w.  hem laten zijn zoals hij is,  hem de ruimte en de vrijheid geven om 
zichzelf te zijn.  Dit deed me onmiddellijk denken aan het belang dat Jan 
Vermeire  hechtte aan  het respect voor iedereen  in Poverello,  wat  er ook 
gebeurd mag zijn.

Het brutale overlijden van frère Roger was voor velen en ook voor 
ons een schok.  We hadden enkele  weken ervoor nog gezien hoe weerloos 
deze bejaarde broeder (92j) was.   We kunnen, net als iedereen die Taizé 
kent, niet begrijpen hoe zoiets kon gebeuren in aanwezigheid van duizenden 
jongeren.  We delen mee in hun droefheid om dit plotse afscheid maar ook in 
hun hoop en hun geloof dat de Liefde overwint!

Tijdens onze reis hadden we ook contact met een gemeenschap van 
Kleine  zusters  van  Jezus  die  leven  naar  de  spiritualiteit  van  Charles  De 
Foucauld.   Hun pretentieloos evangelisch nabij zijn van mensen trof ons diep. 
Ze  leven  een  contemplatief  leven  tussen  de  mensen:  werken,  gebed  en 
aanbidding,  leven in gemeenschap.  Toen we vroegen: ‘wat  betekent het te 
leven als een contemplatief?’ kregen we als antwoord: ‘Dat is kijken naar de 
wereld met de ogen van God, met de ogen van de Liefde en eigenlijk is ieder 
christen, elke mens daartoe geroepen.’

Een  ander  intens  moment  tijdens  deze  week  was  het 
gemeenschappelijk,  dagelijks  gebed:  enkele  liederen  van  de  Taizé 
gemeenschap met ertussen, een evangelie tekst, enkele intenties,…  Naast de 
gezamenlijke  maaltijden  en  belevenissen  was  dit  eenvoudige  gebed het 
ogenblik waar we ons, in al onze verscheidenheid, het meest verenigd wisten. 

Tijdens deze week hebben we onze vensters opengezet en de wind 
laten  binnen  waaien.   De ontmoeting  met  de  vele  verschillende  broers en 
zussen  heeft  onze  oren,  ogen  en  hart  opengezet  en  opnieuw  de  richting 
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aangewezen.   We zijn opzoek gegaan naar God, niet zozeer met ons verstand 
maar met ons hart, en Hij stuurt ons weer op weg naar huis: ‘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) 

Dank u wel voor uw mee zoeken en mee op weggaan!
Johan 

ONZE OVERLEDENEN.
Zowat 11 jaar geleden belandde ik als vrijwilliger in Poverello – Brussel, 

in  de  Marollen.   De  verantwoordelijke  vroeg  mij  wat  ik  wou  doen  en  ik 
antwoordde: laat mij maar onderaan beginnen, dat was met de afwas in de 
grote  keuken.  In  die  grote  keuken  trof mij  meteen de grote  vriendschap 
tussen  de  mensen,  allen  vrijwilligers  dus,  mensen  van  verschillende 
leeftijden,  mensen  met  een  verschillende  achtergrond.   Eén  van  hen  was 
Benoit : Benoit die toen al niet meer zo jong was, 82 was hij. 

Benoit,  beenhouwer van  beroep,  zat  aan  de grote tafel  en maakte 
samen  met  Antoon  de  woensdagse  worsten.  Het  was  een  plezier  om  hem 
bezig te zien: 30 kg, 50 kg vlees of meer, Benoit draaide er zijn hand niet 
voor  om.Vervolgens  kapte  hij  de  kippen  voor  de  donderdag  Wanneer  er 
schapen geslacht werden voor Poverello kwam Benoit verscheidene dagen om 
alles keurig te ontbenen en te versnijden.En altijd was er die solidariteit, die 
vriendschap,  dat  plezier  van  samen te werken.Benoit  was  een noeste,  een 
nerveuze werker: het moest vooruitgaan.

Op zekere dag, ik schat zowat 8 à 9 jaar geleden bracht Benoit zijn 
lieve  vrouw,Delphine,  mee.Ik  zag ze dan,  toen  ik  ’s  morgens binnen kwam, 
samen aan de grote keukentafel zitten – prachtig beeld was dat : hij draaide 
het vlees, zij sneed en prikte : subliem team-work.!!!

Bij winterweer en zomerse hitte, ze waren er elke woensdag en heel 
vroeg;  na  het  samen  eten  in  onze  grote  keuken  reden  ze  terug  naar 
Grimbergen, moe waarschijnlijk van het zware werk en de grote drukte die 
er steeds in Poverello heerst.

Zo mochten wij  ook een beetje delen in hun leven: de trots in hun 
ogen wanneer ze het over hun zoon-priester in Japan hadden,de blijdschap 
om de komst van weer een nieuw achterkleinkind, het verdriet en medeleven 
van ziekte en dood in de familie.

Nadat  ze  een  tweetal  jaar  geleden afhaakten  kwamen ze  nog een 
paar keer per jaar naar Poverello o.a. om hun verjaardag te vieren: het was 
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voor hen nog altijd een groot feest, en wij waren blij om ze terug te zien.Zo 
hoopten we ook dat we nog eens samen met hen de verjaardag van Benoit 
konden vieren…..Benoit, we zullen je niet vergeten, niet alleen door jouw foto 
die  in  Poverello  hangt;  je  werk  op  woensdagen  wordt  verder  gezet,  de 
vrienden in Poverello zullen je blijven noemen . Benoit bedankt voor alles. 

Marie-Jeanne
Uit  het  gedachtenisprentje  van  José Herreman  (47j),  een  bezoeker 

van Poverello Kortrijk:  
José was goed van harte, hij zag iedereen graag en in het bijzonder 

oude mensen en kinderen.  Jammer genoeg vond hij de juiste weg niet en is 
zijn  leven  misgelopen.   José  heeft  veel  plezier  gemaakt,  maar  ook  veel 
geleden en miserie gekend.  Gelukkig dat hij graag gezien was van moeder, 
broers en zussen.  Hij zei altijd tegen zijn broer Eddy: "Ik wacht op mama 
en dan ga ik met haar mee."  Maar het heeft niet mogen zijn.  José heeft 
zonder moeder moeten vertrekken.

Nu is José naar zijn hemelse vader en zijn familie.  José was ziek en 
zwak en nu is hij vertrokken naar een betere plaats, waar hij rust zal vinden.

José, we zullen altijd in onze gedachten bij jou zijn…
Je moeder

Niet elke dag maar toch vrij regelmatig kwam  Clément, afkomstig uit 
Burundi,  naar  Poverello-Kortrijk.  De laatste  tijd  zagen wij  hem minder  en 
vrij onverwacht bereikte ons het bericht  dat Clement overleden was,  het 
leven was hem te zwaar geworden. Samen met de Afrikaanse gemeenschap 
konden wij  Clément  een  laatste  eer  brengen  en  afscheid  nemen van hem. 
Wat nu volgt zijn  een paar  uittreksels  uit  de getuigenis  die  Thomas,  een 
medestudent van Clément bracht tijdens de afscheidsviering.

“Clément  was  een  gestudeerd  man  :  fysicus  in  Burundi  waar  hij 
afstudeerde  aan  de  lokale  universiteit.   In  ons land  had  dit  diploma  niet 
dezelfde waarde wat zeker voor een grote frustratie moet gezorgd hebben 
bij deze, terecht, trotse man.  Clément had het niet makkelijk. Ver weg van 
familie en vrienden voelde hij zich vaak eenzaam en met de jaren werd de 
eenzaamheid een vicieuze cirkel. Een mens met verdriet voor wat achter hem 
lag,  die de draagkracht moeilijk vond om het leven te leven.  Clément had 
veel kennissen en vrienden.  Hij begaf zich graag tussen de mensen.  Clément 
was ook een gelovig mens, zoekend naar waarheid en waarschijnlijk ook vaak 
naar de rust waar hij zo’n nood aan had.”
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Clément we missen je. We denken aan jou als een goed mens, als een 
vriend. 

Zr. Yvonne
Willy (62j) was samen met zijn vrouw Lydie,  medewerker in Poverello 

te Gent.  Terwijl ze met het gezin plannen hadden voor de toekomst en het 
huis wilden aanpassen aan de beperkingen tengevolge van zijn ziekte, is hij 
plots overleden.  ‘Iemand helpen was zijn hobby, … in ieder mens zag hij een 
vriend die recht had op een straaltjes vreugde en geluk’  Samen met Lydie 
kunnen we zeggen: ‘… Zo plots en onverwacht was het afscheid.  Geen woord, 
geen  gebaar,  maar  we  dragen  je  mee  in  ons  hart  en  in  ontelbare 
herinneringen.  Dank om alles waarmee we aan elkaar waren vergroeid.  Dank 
om je zorgende inzet,…Leef in ons verder en in het hart van god.  Dank je, 
Willy.  We zeggen niet vaarwel maar tot weerziens’.

Het  overlijden  van  Catrien,  vrijwilligster  in  Poverello  te  Tongeren, 
heeft  ons  niet  alleen  verrast  maar  ook  diep  ontroerd.   Als  ijverige, 
vriendelijke  en  gedienstige  kracht  voelde  zij  zich  bijzonder  goed  in  de 
Poverello-gemeenschap.   Catrien was  een  vrouw  van weinig  woorden,  maar 
niets was haar te veel.  

We zijn blij  haar gekend te hebben en zullen haar dan ook blijven 
gedenken als iemand, voor wie Poverello werkelijk een begrip was. 

Serge R. woonde niet ver van Poverello in Brussel en kwam er af en toe 
middagmalen.   Vanuit  het  ziekenhuis   kregen  we  het  bericht  dat  hij 
overleden was.  We waren met enkelen om  hem naar zijn laatste rustplaats 
hier op aarde te begeleiden, maar hopen en geloven hem terug te zien samen 
met zovele anderen!  

HET DAGELIJKSE LEVEN IN DE VERSCHILLENDE HUIZEN.
In  Tongeren hebben  de  medewerkers  een  lekkere  en  gezellige 

barbecue  gehouden.  Dit was een voorbereiding op de opendeurdag waar heel 
wat mensen langs kwamen.  Velen wilden wel eens een kijkje nemen achter de 
klooster muren, de mooie tuin bezoeken of iets eten of drinken.  Het was een 
gezellige bedoening.

Ook  in  Banneux was  het  deze  zomer  drukker  dan  anders.   Een 
duizendtal  jongeren  die  op  weg  waren  naar  of  terug  kwamen  van  de 
Wereldjongeren kwamen langs voor een maaltijd  of een overnachting.   Ze 
kwamen  uit  verschillende  landen:  Oostenrijk,  Nederland,  Litouwen, 
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Frankrijk, Spanje, en ook uit België natuurlijk.  Hun blijheid en enthousiasme 
deden ons deugd, ondanks het vele werk!  

In  de  Ardennen hebben  we  eind  juli  voor  de  zevende  keer  het 
overlijden van Jan herdacht.  Het was weer een blij en ontspannen weerzien 
van de poverello-familie.  

Verder waren er de jaarlijkse ponny-kampen met dit jaar als thema: 
enthousiasme,  een  woord  van  Jan  dat  we  samen  hebben  geprobeerd… 
Jongeren…leiders…kookouders.  “Zonder Jezus ben ik een dorre twijg” was 
één van de dragende woorden van Jan die ons hebben bevraagd in het kamp… 
Hoe?  En Waarom ?  Enthousiast zijn?  Ik kijk met een dankbaar hart naar 
de  kookouders  die  het  enthousiasme  beleefden  en  uitstraalden  in  de 
doodgewone dienstbaarheid voor de jongeren!

Een  heel  hartelijk  dank  aan  hen  die  hun  vakantie  zomaar  ter 
beschikking  stelden.   Ook  dank  aan  de  leiders  en  leidsters  die  met  veel 
geduld de kinderen leerden omgaan met de pony’s.

Voor velen was de dondernamiddag een intense tocht in de stappen 
van Jan en het poverello kruisje dat ze meekregen werd voor hen een duwtje 
vooruit om zo verder te leven ook na het kamp.

Sommigen legden het even neer op het graf van Jan met de vraag dat 
Jan het zou zegenen.  Ontroerende momenten om dit mee te maken zonder 
dat iemand het voordeed.  Het kwam uit het hart van kinderen.  We wensen 
dat ze thuis en op school het enthousiasme van Jan mogen doorgeven, ook als 
het moeilijk wordt.

Een juffrouw in de klas van het 4de leerjaar vroeg op 1september aan 
de kinderen om het mooiste van hun vakantie te vertellen.  Toen vertelde 
Jente over het ponykamp.  Het enthousiasme raakte het hart van de lerares, 
die me vroeg “wat doen jullie met de kinderen?”  Niets meer dan in het spoor 
van Jan die ons Jezus beter leerde kennen, elke dag voortdoen in vele kleine 
dingen.

Dank U, Jan !
Zuster Nera. 

In  Gent worden  er  de  komende  maanden  aanpassingswerken 
uitgevoerd  in  de  keuken.   We  zullen  proberen  het  onthaal  er  zo  weinig 
mogelijk door te hinderen.  Voor de groep medewerkers zal het wat zoeken 
en improviseren zijn, maar de gedachte dat het nadien nog beter zal zijn, zal 
ons er wel door helpen!  Wie de ploeg vrijwilligers wil versterken is welkom 
en kan contact opnemen met een verantwoordelijke (09/223.38.31).
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Een groep van Poverello  Brugge is, zoals elk jaar in juli,  een enkele 
dagen op vakantie naar Banneux gekomen.  Velen komen elk jaar mee, want 
deze dagen samen uit willen ze niet missen.  De uitstappen, de wandelingen, 
het  lekker  eten,  het  gezellig  samenzijn,  met  daarbij  het  mooie  weer, 
maakten het weer onvergetelijk.  

Op 8 september, de 16de verjaardag van Poverello Leuven kwamen de 
vrijwilligers samen.  Voor de medewerkers was het een goede gelegenheid om 
elkaar  en  Poverello  beter  te  leren  kennen.   Deze  ontmoeting  was  voor 
iedereen  een  uitnodiging  om  na  te  denken  over  de  werking  van  Poverello, 
maar  tevens  over  het  eigen  engagement,  vanuit  het  voorbeeld  van  Jan 
Vermeire.  

Vakantiegenoegens  in  Poverello  Kortrijk!   De  Belgische  Nationale 
Feestdag luidt ook in Kortrijk de vakantieperiode in.

De medewerkers vonden het fijn dat er geen grote schoonmaakbeurt 
aan  vooraf  moest  gaan  –  de  dappersten  onder  ons  (toevallig,  de  mannen) 
zouden immers werken uitvoeren.

Inmiddels is de vakantie reeds een hele poos voorbij en draait onze 
Poverello weer op volle (soms overvolle) toeren.

Wel verloopt  het werk in de keuken,  door de aanpassing,  heel  wat 
aangenamer  en  vooral  veiliger.  Een  scheidingsmuurtje  tussen  kook-  en 
werkkeuken  werd  weggehaald.  Niet  zo’n  lastig  werkje,  vonden  de 
‘toeschouwers’,  tot deze laatsten plots merkten dat  het de bedoeling was 
het  venijnig  opstapje   naar  de  werkkeuken  -wie  was  daar  al  niet  over 
gestruikeld!- af te schaffen. Daardoor moest de vloer  uitgebroken worden - 
stel je voor: een drilboor in je keuken!. Die vloer kwam,  na een week van 
hard werk, een stuk lager te liggen. De grote Pierre (er is ook een kleinere), 
Oscar  en  Filip  hadden  dit  alles  vooraf  goed  gepland  en  uitgetekend;  zij 
vernieuwden in hetzelfde elan ook de elektriciteit, de gootsteen, de afvoer 
en  wat  nog  meer.  Vorig  jaar  hadden  ze  reeds  een  hoge  graad  van 
verstandhouding opgebouwd met de installatie  van een douchekamer op de 
benedenverdieping – die is reeds zeer dienstig gebleken. 

En de vrouwen? Die keken ernaar, maakten lekker eten klaar voor de 
‘arbeiders’en boenden en schrobden en veegden de laatste ’vakantiedag’ alles 
schoon!

Wedden  dat  er nu reeds plannen  gesmeed worden om de  volgende 
‘grote vakantie’ nuttig door te brengen. 

Lieve
7



EEN GETUIGENIS.
Regelmatig krijgen we reacties op het krantje, via telefoon, per brief 

of ook per mail.  Hieronder een deel uit zo'n reactie:
een  kleine  Poverello  getuigenis  …  :   Op  17-jarige  leeftijd  (in  ’83)  

kwam  ik  met de  school  naar  Poverello,  vol  “idealisme”  …  we  gingen “arme  
sukkelaars”  helpen  (dat  vroeg Jezus  ons toch  ook,  niet?)  …  en  we  waren  
ontroerd door hun reactie nog met ons te willen delen van de kleine prullaria  
die  ze  bezaten…  we  stonden  er een  beetje  hulpeloos  van te  kijken  …  en  
érgens was er misschien bij mij wel iets ontloken, maar toch was mijn hart  
nog rationeel en koud … Door de jaren heen bleef ik het krantje ontvangen,  
terwijl  ik  aardig  op  weg  was  “een  hele  madam”  te  worden  …  bijna  een  
professor aan de universiteit, goed boerend in de industrie … maar toen ziek  
viel  …  en  bijna  alles  verloor  (onafhankelijkheid,  verzekering  op  mooie  
toekomst,  concentratievermogen).  Erger  dan  een  baby  keerde  ik  (in  ’97)  
terug naar mijn ouders … de rest van het verhaal zou vele pagina’s beslaan,  
maar net als bij Jan spreek ik van een punt van “bekering” (om-kering, terug  
“in de goeie richting”, naar Jezus toe), voor zover we daar niet élke dàg aan  
toe zijn, uiteraard… en na een lange tijd, toen het wat beter ging, mocht ik  
het genoegen smaken weer eens bij jullie te mogen zijn … Het begon met al  
zittend  een  afwaske “achter  de  schermen”,  en dan  later  héél  voorzichtig  
eens inscheppen als het beter ging, en eens “de zaal doen”, en “den toog”…  
Idealisme was vèr te zoeken deze keer…  Ik was blij  dat  ik er simpelweg  
mocht zijn … dat  ik al  “iets”  kon doen, en elke keer ietske meer … maar  
vooral dat mijn broers en zussen in de zaal eens een klapke wilden doen, zich  
op hun manier bezorgd toonden om mijn gezondheid (want naast bepaalde  
zaken kon je toen niet echt naast kijken…) … zij die zèlf met zoveel miserie  
zaten soms … en ik gewoon tùssen hen mocht aanwezig zijn … hoeveel hebben  
zij  mij  toen  niet  gegeven,  aan  mij,  “arme  sukkelaar”…  ze  hebben  mij  als  
vanzelfsprekend  als  zus bejegend,  hun hart  voor mij geopend (elk  op zijn  
eigen manier) en mij aanvaard zoals ik was. Zo hebben zij me m’n schrik voor  
mijn zwakheid helpen overwinnen. Ze hebben mijn hart ontdooid … Zij, mijn  
broers en zusters in Jezus … Merci !!!

Een  hartverwarmende  zoen  aan  allemaal,  medewerkers  en  gasten  
“van ’t Zuid” … !

Kristel L.
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