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Beste Poverellovrienden,

In de loop van het komende jaar willen we proberen een biografie op 
te stellen van Jan Vermeire.  Hij was de stichter en gedurende twintig jaar 
ook de bezieler van onze beweging.  Op deze manier legde hij fundamenten, 
waar  wij  op kunnen en willen  verder bouwen.   De noden en problemen van 
onze samenleving evolueren voortdurend.  Dit zet ons telkens aan om naar 
nieuwe antwoorden te zoeken.  Het vertrekpunt zal echter steeds zijn: de 
basis die Jan ons door zijn bezieling en voorbeeld heeft meegegeven.  

Wie bepaalde anekdotes, krantenknipsels, foto’s, audiocassettes over 
of van Jan Vermeire heeft kan ons hiermee zeker helpen.  We denken dan 
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ook aan Jan als dokter,  dus voor het ontstaan van Poverello.  Deze dingen 
zijn nodig om een zo juist mogelijk portret van hem op te maken.  (Poverello, 
Zuinigheidsstraat  4  te  1000  Brussel  of  Poverello@skynet.be)   De  ons 
toevertrouwde  gegevens  zullen  diskreet  gebruikt  worden  en  zaken  zullen 
enkel weergegeven worden na akkoord van de persoon die ze ons meegedeeld 
heeft!

Bij onze eerste zoektocht in de papieren ontdekten we een brief -in 
Jan's  handschrift-  van  voor  Poverello,  waarin  hij  het  ontstaan  van  een 
Poverello  groep aankondigt  en de  opening van  de Zuinigheidsstraat  4 (mei 
1978).   De  brief  was  gericht  aan  de  parochianen  van  de  parochie  O.L.V. 
Onbevlekt Ontvangen, van de kerk op de Oude Markt (het Vossenplein) die 
bediend werd door de Paters Kapucijnen. Jan was in november 1976  bij hen 
ingetrokken.  

Hierna volgt de volledige brief van Jan. We vinden er duidelijk zijn 
geloof in God en in Gods aanwezigheid in elke mens in terug.   Hij beschrijft 
er ook vanuit welke motivatie Poverello wil werken en wat Poverello wil doen.

Beste Poverellovrienden, het volgende zinnetje dat in die brief door 
Jan werd onderlijnd trof me:   ‘…Het is vanzelfsprekend dat het gebed de 
basis en de gids zal zijn van onze activiteiten. …’  Maar is dat nog wel zo? 
Wie of wat bepaalt ons doen en laten?  

De bezieling is zo belangrijk dat we er telkens opnieuw naar op zoek 
moeten, willen we niet uitgeblust geraken.  We moeten ons hart openstellen 
en  laten  vullen  met  Gods  Liefde,  willen  we  niet  leeg  lopen.   Het  is  zich 
openstellen voor die relatie met God die naar elk van ons op zoek is, en die 
zich ten volle heeft laten kennen in zijn zoon Jezus.  Op kerstdag zullen we 
weer deze geboorte herdenken, het begin van het grote avontuur van God 
onder de mensen.  De herders,  de kleinsten en eenvoudigsten hebben Hem 
het eerst herkend!

Zalig kerstfeest! 
Johan

Broeders en Zusters,
Zes maanden  geleden,  hebben we  u de oprichting aangekondigd,  in 

het klooster van de Kapucijnen, van een gemengde fraterniteit bestaande uit 
religieuzen  en  leken.   Deze  nieuwe  formule  scheen  een  meer  aangepast 
antwoord te zijn aan de geestelijke en menselijke noden en aan het tekort 
aan priesterroepingen.
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Een van de directe objectieven van de fraterniteit was de contacten 
te verbeteren, vriendschapsbanden te leggen met de inwoners van de wijk: 
we wilden ons vooral  richten tot degenen die het meest moesten geholpen 
worden.

Wat ons hier heeft aangetrokken, en wat ons bekommert, is niet het 
commerciële en folkloristische aspect van de Oude Markt, maar het feit dat 
er in deze buurt enkele duizenden mensen wonen die,  voor het merendeel, 
allerlei  problemen hebben, en die door hun verlatenheid,  hun onmacht,  hun 
verwerping  uit  de  maatschappij,  een  leven  leiden,  zonder  uitweg,  zonder 
hoop. 

Christus heeft het gezegd en herhaald, dat het enig middel om gered 
te worden en in het Rijk binnen te gaan was:  God beminnen boven alles, en 
zijn broeders, zoals Hij onze heeft liefgehad. Dit gebod ligt aan de basis van 
het initiatief dat we genomen hebben namelijk de oprichting van de Poverello 
groep, naar de naam die Franciscus van Assisië sinds eeuwen draagt.

Indien we ons ook Poverello noemen, dan is het omdat we arm willen 
leven en dat we ook willen delen met de meest behoeftigen: twee dingen die 
niet zo gemakkelijk te realiseren zijn. 

Ikzelf,  die  nooit  de  honger  of kou  gekend  heb,  geef me  er  ieder 
ogenblik  rekenschap  van  hoezeer  ik  egoïst  kan  zijn,  en  dit  spijts  de 
verwittigingen die de Heer me geeft door mij te bewijzen hoe onmachtig, 
hoe klein ik ben. 

Zeker,  het  is  niet  moeilijk  aan  degenen  met  wie  we  medelijden 
hebben, een beetje van onze overvloed, enkele minuten van onze vrije tijd te 
geven, maar het is soms zeer hard zich de noodzakelijke dingen te ontzeggen 
of te luisteren naar de klachten van anderen, als men zelf rust nodig heeft: 
in andere woorden, van zijn broeders te beminnen zoals zichzelf.

In de winter, wordt de keel u soms toegeknepen bij het zien van een 
man of een vrouw die armzalig gekleed loopt en ergens aan het Zuidstation 
een korst droog brood aan ’t opknabbelen is: in een vlaag van edelmoedigheid 
kan men op dat ogenblik 20 of 100 fr. geven.  Maar is dat wel voldoende? 
Hebben we dan niet bemerkt dat het  Christus zelf is die, gekleed lijk een 
clochard, honger heeft, dat het Christus zelf is die kou heeft? En Hij, heeft 
Hij op die manier met ons gehandeld?  Hij, de Almachtige, is mens geworden 
om ons te verlossen, Hij heeft ons liefgehad, zoals niemand het ooit gedaan 
heeft.   Hij  is  niet  zomaar  enkele  geldstukjes  komen  uitdelen.   Hij  heeft 
zichzelf gegeven. 
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Hier is het dus geen kwestie van wat kruimels te laten vallen, van wat 
geld te geven, maar van zich werkelijk in te zetten voor de anderen, van zijn 
hart open te zetten.  

Daarvoor  richten  we  ons  niet  alleen  tot  de  Vierde  Wereld,  tot 
degenen die leven in een staat  van materiële  armoede,  maar  tot allen  die 
lijden, tot allen die op ons beroep doen: de eenzamen, de gehandicapten, de 
zieken, de ouden van dagen, de verlatenen, de ongelukkigen, de wanhopigen.

We brengen graag een bezoek aan degenen die erom verzoeken en we 
staan  met  open  armen  voor  al  degenen  die  willen  komen  naar  het 
onthaalcentrum dat we deze week openen nr. 4 Zuinigheidsstraat.

Dit trefpunt is open van de maandag tot de vrijdag, van 11u30  tot 
13u30.   We  serveren  er  een  bord  soep,  belegd  brood,  koffie,  aan  de 
kostprijs, maar we bieden er vooral onze vriendschap aan, de vreugde van de 
Heer,  in  aangename  zitruimten,  met  warmte  in  de  winter,  een  tuin  in  de 
zomer, spelen, interessante bijeenkomsten, humor en ernstige gesprekken.

De maandag en de donderdag van 18 tot 22u. vinden we elkaar terug 
… echt thuis:  ontspanningsavonden,  zang,  kleuren TV,  spelen,  met  een kop 
koffie, een verfrissing, een smakelijke boterham, en vooral de vreugde van 
het samenzijn.  

Het is vanzelfsprekend dat het gebed de basis en de gids zal zijn van 
onze activiteiten.  We weten dat we niets waardevols doen zonder God, dat 
Hij het is die alles doet, dat we maar een werktuig zijn in Zijn handen.  

We doen een  beroep op u,  Broeders en  Zusters,  we  nodigen u  uit 
samen met ons en voor ons te bidden, hetzij individueel, bij u thuis, hetzij 
door deel uit te maken van onze gebedsgroep.

Aanstaande  woensdag  komen  we  bij  een,  in  nr  4  van  de 
Zuinigheidsstraat,  om 14u30: we zullen samen het rozenhoedje bidden aan 
de grot, en daarna maken we met elkaar kennis in onze nieuwe lokalen.

Degenen  onder  u  die  wensen  actief  mee  te  werken kunnen  zich 
bekend maken op hetzelfde adres.  We danken u ook bij voorbaat voor alle 
suggesties die u zoudt kunnen doen.

Moge God ons ter hulp komen.  Zoals Hij het beloofd heeft, zal Hij, 
ten gepaste tijde, onze inspanningen, onze goeie wil, niet vergeten.

Jan Vermeire (mei 1978)

Het jaar  loopt weer  ten einde.   Van deze gelegenheid  maken we 
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gebruik om iedereen te bedanken die in het afgelopen jaar op de een of 
andere manier meegebouwd heeft aan een thuis voor onze grote Poverello 
familie: door een handje toe te steken, door steun in om het even welke 
vorm,  door een woord van waardering en aanmoediging,  door gebed…  U 
allen en iedereen die u dierbaar is wensen we een Zalig kerstfeest en een 
vreugdevol 2007 toe!

“Kom en Zie” in Poverello Groenstraat. (Brussel-Allerheiligen 2006).
Op maandag 30 oktober, dag van de diaconie (onthaal en dienst aan 

de  minstbedeelden)  onthaalden  we  de  congressisten  die  het  wensten  in 
Poverello,  om  hen  daarna  samen  met  medewerkers  en  parochianen  uit  te 
nodigen in de kerk van Saints Jean Nicolas, voor een uitwisseling rond een 
evangelietekst, getuigenissen en gebed.

In Poverello waren die dag een vijftiental medewerkers aanwezig om 
de congressisten te ontvangen. 

Na samen de video “Poverello, een levensschool”, dit mooie getuigenis 
van Jan Vermeire, te hebben bekeken, getuigde ieder die het wilde over hoe 
hij of zij in Poverello is toegekomen, en over de vreugden en moeilijkheden 
van elke dag.  Daarna werd er geantwoord op alle vragen van de aanwezigen, 
die verwonderd waren zoveel armoede te ontdekken in Brussel.

Ondertussen bediende de ploeg van de maandag 180 maaltijden, één 
van onze records!

Om 16u kwamen medewerkers, parochianen en congressisten samen in 
de  kerk  om  uit  te  wisselen  rond  het  thema  “de  armen  hebben  mij 
geëvangeliseerd”.

In 4 groepjes, bespraken we de evangelietekst van Matteus 25,40… 
Veel medewerkers voelden zich aangesproken door: “wanneer hebben wij u 
ontmoet  Heer  in  de  mensen  die  wij  onthalen?”   Dit  evangelie  verandert 
onvermijdelijk onze kijk op hen die naar ons toekomen, in elk van hen kunnen 
wij  een rijkdom ontdekken, een lichtje,  een nood om erkend en bemind te 
worden zoals men is, en wanneer men de tijd neemt om te luisteren, zijn we 
vaak verrast door hun verhaal!

Deze uitwisseling werd afgerond met de Eucharistie in aanwezigheid 
van Mgr. Danneels, die bij ons kwam met de deken van Schaarbeek, Michel 
De Wever, van Johan en Zuster Cécile.

In het begin van de viering werden allen die geraakt waren door een 
getuigenis, of die nog wilden getuigen over wat Poverello voor hen betekent, 
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uitgenodigd dit uit  te drukken  en een kaarsje  te zetten bij  het Poverello 
kruis.  Na de evangelielezing, sprak de Kardinaal ons over de betekenis van 
het kruis:  de  horizontale  dimensie  (de dienst  van  elke  dag),  maar  ook de 
verticale  dimensie (het gebed),  noodzakelijk  om “vol  te houden”,  motor en 
inspiratie van ons dagelijks ten dienste staan.

De  viering  eindigde  met  een  meditatie.   Het  was  een  vreugdevol 
moment met de Heer, in aanwezigheid van onze Kardinaal.  Zijn aanwezigheid 
was voor alle medewerkers een aanmoediging, een erkenning voor onze inzet 
en een grote vreugde.

Dank  u  wel  aan  allen  voor  uw  aanwezigheid,  uw  deelneming,  uw 
engagement.

Mireille

De ponykampen
Omdat sommigen hun vakantie al willen plannen geven we hier reeds 

de data van de verschillende kampen door.  
Twee weekends voor de leiding: 31 maart-1 april in de Ardennen en 

14-15 april in Banneux.
Een  driedaagse  voor  vormelingen  te  Banneux  van  woensdag  4  tot 

vrijdag 6 april.
Een  zang  en  spel  driedaagse  te  Banneux  van  16  tot  18  mei  voor 

kinderen vanaf het 2de leerjaar.
In Poverello Banneux gaat er van zondag 1 juli tot vrijdag 6 juli een 

spel en bezinningskamp door voor jongeren vanaf het 3de leerjaar.
Naast het kamp voor de leiding en een kamp voor de groep Juniper uit 

Tongeren  gaan  er  dit  jaar  7  Poverello-ponykampen  door.  Hier  leert  men 
omgaan  met  pony’s.  Ook  kinderen  die  nog  nooit  paard  gereden  hebben 
kunnen hierbij aansluiten.  Naast het (leren) paardrijden zijn er vele andere 
activiteiten:  tochten  in  de  natuur,  spel  en  sport,  knutselen,  zwemmen, 
bosspel, zang, … 

De  klemtoon  ligt  tijdens  deze  kampen  op  vriendschap  en 
dienstbaarheid  onder  elkaar,  respect  voor  de  natuur.  Ook  wordt  er  tijd 
gemaakt voor stilte, bezinning, gesprek en gebed.  

3de  en 4de leerjaar:  zondag  22 tot  vrijdag  27 juli;  zondag  5 tot 
vrijdag 10 augustus en zondag 19 tot vrijdag 24 augustus; 

5de en 6de leerjaar: van zondag 15 tot vrijdag 20 juli en van zondag 

6



12 tot vrijdag 17 augustus; 
eerste middelbaar: van zondag 29 juli tot vrijdag 3 aug. 
De kampen beginnen de zondag om 17u en eindigen de vrijdag om 16u.  
De ouders zorgen voor het brengen en het afhalen van de kinderen.  

De prijs voor het kamp bedraagt 85€.  
Voor meer informatie kan men terecht bij Zuster Nera in Poverello 

Tielt: 051/40.04.31
Inschrijven  kan  tot  einde  mei  door  overschrijving  van  de  som  op 

rekening: 833-4483440-67 van Poverellokampen.  
Onze overledenen.

Henri, jarenlang was je onze gast in Poverello.  Je doolde langs de 
straten  op  zoek  naar  wat  warmte,  een  goeie  tas  koffie,  een  mens  die 
vriendelijk was.

Na jaren  heb ik  je  beter  leren  kennen.   Je was  toen zwaar  ziek, 
verwond brachten we je naar het ziekenhuis.  Nooit vergeet ik, hoe blij je 
was, toen een dokter je verse broodjes en koffie bracht, want je had zo’n 
honger.  We zagen je lichamelijk aftakelen.  We leerden een andere Henri 
kennen, iemand die heel dankbaar en gevoelig was!  Je lieve mama kwam je 
dikwijls bezoeken.  Ze was bezorgd, ze hield heel veel van jou.

De laatste maanden van je leven vroeg je: “Zou iemand mij kunnen 
vergeven wat ik gedaan heb.”  Het was heel stil…  Het ontroerde mij diep. 
Zijn  vragende blik  deed  mij zeggen:  “De Henri  die ik  nu zie,  daar  kun je 
alleen maar van houden.”

Een andere keer toen ik je bezocht zegde je mij: “Hilde, ik ben blij 
en  opgelucht.   Papa  die  ik  5  jaar  niet  meer  gezien  heb,  heeft  mij  alles 
vergeven.”

Henri  is  vredig  gestorven.   Zijn  ouders  hebben  hem een  waardige 
uitvaart gegeven.  We mochten aanwezig zijn en hoorden zijn vader zeggen: 
“Alles is goed nu.  Het doet zo’n deugd!”

Beste  Henri,  met  schroom  zeggen  wij  je  dank  voor  deze  laatste 
maanden, die we mochten meemaken en die ons diep beroerden.

Zuster Hilde
Delphine, 68 jaar, was sinds vele jaren een trouwe, stille bezoekster 

van  Poverello  in  Brussel.   Vooral  voor  Roger,  haar  vriend,  worden  het 
moeilijke dagen.   We wensen hem veel sterkte toe!

Nezzar,  77  jaar,  was  van  Algerijnse  afkomst.   Sinds  enkele  jaren 
verbleef hij in het bejaardentehuis niet ver van de Oude Markt.  Daarvoor 
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sliep hij gedurende enkele jaren in de slaapzaal  van Poverello.   Als moslim 
rolde hij zijn ‘gebedsmatje’  open voor zijn dagelijkse  gebeden.   Dit kwam 
voor de andere bewoners in het begin soms lachwekkend over maar kreeg 
nadien veel respect.   

In Kortrijk overleden twee trouwe bezoekers: Marc (58j) werd dood 
aangetroffen  in  zijn  studio.   Hij  was  een  stille  man  die  steeds  op  de 
achtergrond bleef.  Over pijn of verdriet heeft hij nooit iets gezegd.  

Op  het  gedachtenisprentje  van  Gilbert (53j)  stond  het  volgende: 
Gilbert,  men zegt  er zijn  geen rozen  zonder  doornen,  maar  in  jouw  leven 
waren  er  veel  doornen,  eigenlijk  te  veel.   De  doorn  van  ziekte  al  van 
kindsbeen af, de suikerziekte heeft je lichaam verminkt, je verloor jong je 
vader  en  ook  een  broer.   Voor onze prestatie  en  consumptiemaatschappij 
telde  je niet veel  mee,  al  wou  ook jij volop leven,  mensen ontmoeten,  een 
kaartje leggen, muziek beluisteren, TV kijken tot laat in de nacht.  Maar er 
waren mensen die toch voor rozen zorgden in je leven; je moeder, je zuster, 
je broer, je schoonbroer, de mensen van Poverello, vrienden… 

Daniël (74)  was  een  medewerker  van  Poverello  Oostende  van  het 
eerste uur,  een klein man van postuur maar zeer groots in zijn daden. De 
laatste maanden waren moeilijker voor hem, maar ondanks zijn ziekte liet hij 
poverello niet los, als kerkwachter kon hij zich in deze moeilijke periode nog 
waarmaken. Samen met zijn vrouw Magda was hij een rots in de branding. 
Beiden hebben nog samen hun huwelijksjubileum mogen vieren, maar enkele 
weken later heeft de Heer hem terug naar huis geroepen in samenzijn met 
zijn familie. Wij zullen hem missen in de keuken.

Een paar dagen na het overlijden van Daniël werden we op de hoogte 
gebracht van het plotse overlijden van Patrick (54). Patrick werd thuis door 
zijn  echtgenote  Monika  gevonden.  Wij  kennen  vooral  Patrick  als  een 
goedlachse man, iemand die vriend was van iedereen. Als stadswacht was hij 
dan ook zeer geliefd in Oostende. Ook op de jaarlijkse weekends in Banneux 
was  hij een graag geziene gast,  die  hield  van de natuur en wandelen.  Het 
gaat je goed Patrick. 
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1 November
Het  is  stilaan  een  traditie  geworden  in  Poverello  Brussel.   Op  1 

november gaan we naar het kerkhof om een bloemetje neer te zetten en een 
gebedje te zeggen.  Omdat ‘onze’ mensen een houten T-kruis hebben zijn ze 
heel gemakkelijke terug te vinden.  Dit is telkens een moment van bezinning, 
maar  ook  een  ogenblik  waarop  herinneringen  boven  gehaald  worden.   We 
vergeten onze overledenen niet, zij blijven voort leven in onze gedachten en 
leven nu verder bij de Heer!
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