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Beste Poverellovrienden,

Wat zijn de eigenschappen van een goede medewerk(st)er?  Als ik 
denk aan de  vele medewerkers die zich met hart en ziel inzetten zie ik 
hun  toewijding,  hun  goede  bedoelingen,  hun  beschikbaarheid,  hun 
creativiteit…  Ik zie ook wel beperkingen.  We zijn niet volmaakt en we 
kunnen allemaal nog bijleren.  Dit blijft de grote uitdaging.  Het is niet voor 
niets dat Jan Vermeire Poverello een levensschool noemde.  Een school 
waar  men  een  beetje  kan  leren  leven.   Daarom  stel  ik  jullie  enkele 
fragmenten uit de brieven van Jan voor waarin hij beschrijft wat  ‘leven’ in 
Poverello voor hem betekende:   

Ik heb veel geleerd sedert ik in Poverello ben.  Vóór ons onthaal  
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open was, in de periode dat ik gedurende enkele maanden in de buurt  
had rondgelopen, waren mij veel situaties en problemen onbekend.  Spijts 
mijn studie, mijn beroepsleven en een zekere ervaring,voelde ik mij soms 
als een beginneling.  Jarenlang had ik leren luisteren en getracht moeilijke  
en intieme problemen op te  lossen,  maar  nu voelde ik  mij  klein en zo 
weinig voorbereid wanneer ik vóór de zware ellende stond.

Ik  (!),  die  de indruk,  en misschien  de zekerheid had nogal  wat  
mensen in nood geholpen te hebben, voelde mij zo weinig efficiënt,  zo 
nutteloos.  Wat zinnigs kon ik zeggen aan dat vrouwtje dat gebroken, met  
roodomrande  ogen  en  een  bevende  onderlip  vóór  mij  stond.   Op  dat  
ogenblik heb ik mij herinnerd hoe ellendig en angstig ikzelf was, vijf jaar  
voordien, toen ik dacht dat ik doodging.  Heel spontaan heb ik haar hand 
vastgenomen,  ik  kon  niets  zeggen,  maar  uit  mijn  hart  ontsprong  dit  
gebed : Uit het diepste van de afgrond schreeuw ik tot U, mijn God.

Een tijdlang heb ik dat handje in de mijne gehouden, ik heb langs 
mijn blik getracht al de liefde die ik op dat moment ontving, door te geven.  
Ik heb niets gezegd, want ieder woord zou in die ogenblikken nutteloos of  
overbodig geweest zijn.  Zij ook sprak niet, maar ik zag dat haar lig wat  
minder  beefde.   Ik  heb  haar  in  mijn  armen  genomen  en  heb  haar  
gestreeld. (juni 1998)

.
Sinds ik in Poverello ben, heb ik een andere weg ontdekt: de weg 

van de Hoop. Het klinkt wel paradoxaal, maar het is de miserie en het  
lijden, die mij de vreugde van de dienstbaarheid, het gebed en het geloof  
hebben  leren  kennen.  Degenen  die  men  armen  noemt,  hebben  mij  
geleerd veel dingen te relativeren, de gaven die ik ontvang te waarderen,  
te danken, een greintje wijsheid te vinden. (sept 1997)

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 
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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. (juni 1997)

In Poverello zijn er op dit ogenblik meer dan 300 vrijwilligers: mijns 
inziens zijn dat 300 roepingen, vooral wanneer men de authenticiteit en de 
eenvoud  die  'het  werk'  van  al  deze  medewerkers  kenmerkt,  kan 
vaststellen.

Zich ten dienste stellen van Poverello is niet altijd vanzelfsprekend,  
ook al  moet  men geen grote  verantwoordelijkheden opnemen:  van zijn 
verhoogje afstappen, klein worden, zich arm en zwak voelen is niet altijd 
evident  en  nochtans,  het  is  de enige manier.  In  het  begin zeggen de  
meeste medewerkers:  Ik kom helpen!" Na een zekere tijd bekennen ze  
veel  meer  te  'krijgen'  dan  dat  ze  kunnen  'geven'.  De  persoonlijke 
problemen worden lichter. men relativeert,  men is bijna beschaamd van 
nog te klagen. Men voelt zich ook bevrijd: luxe en groot comfort verliezen 
veel van hun aantrekkingskracht. Men voelt zich gelukkiger.

Leven  tussen  onze  minstbegunstigde  broeders  is  niet  altijd 
gemakkelijk,  maar  is  uiterst  belangrijk:  blijven,  spijts  alles wat  ons zou  
willen doen vluchten. Dit vraagt ook veel tact, kiesheid, eerbied, eenvoud.

Iedere  vorm  van  engagement  is  mogelijk  in  Poverello.  Er  zijn 
permanenten,  die  er  dikwijls  al  jaren  zijn,  iedere  dag,  die  leven  en 
gewoonlijk verblijven in een huis van Poverello. Er zijn helpers van één of  
twee dagen per week, voor een weekend, of misschien 2 uren per dag. Er  
zijn ook veel jongeren.

Men is nooit ‘te oud' om zich te engageren; meerdere personen die  
reeds 10 of 15 jaar komen helpen, zijn nu tachtigers geworden! En altijd  
even enthousiast!  Het is ook meestal maar als men de pensioenleeftijd  
bereikt heeft, dat men begint te leven! Voor 'gepensioneerde' religieuzen 
is het dikwijls een onverwachte kans,  zoals zij  het  zelf uitdrukken,  zich  
nuttig te voelen en hun engagement concreet te beleven. (dec 1995)

In Poverello, door midden de minstbedeelden te leven, heb ik de 
zin van de waarden, hun hiërarchie leren kennen, maar vooral mijn eigen 
kleinheid, mijn armoede.

In  Poverello  heb  ik  mijn  menselijke  conditie  leren  aanvaarden,  
tenminste ik tracht het te accepteren. Het is niet gemakkelijk, want men  
moet er alle facetten van aanvaarden: de aangename, positieve aspecten  
zoals  kracht,  intelligentie,  schoonheid,  gezondheid,  maar  ook  zijn 
zwakheid, zijn kwetsbaarheid, zijn vrees en zijn angsten. Gelukkig heb ik  
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de genade van deze ontdekking gekregen en heeft  de Heer mij de tijd  
gegund om te evolueren. Hij heeft de dood van de zondaar niet gewild.

Met  deze realiteit  voor  ogen heb ik  begrepen dat  mijn  houding  
dezelfde moest zijn tegenover de anderen, die allen mijn broeders zijn.  
Indien ik in mijn beroepsleven met enorme noden geconfronteerd geweest  
ben, is het in Poverello dat ik bij het hart  gegrepen ben door een berg  
lijden. "Hebt elkander lief zoals Ik u heb liefgehad”... ik moet dus eerst en  
vooral de ontreddering, de opstandigheid, de angst, de onvolwassenheid 
respecteren,  en  dus  ook  de  lange weg  die  zij  misschien  nog  moeten  
afleggen. De Heer heeft mij de tijd gegund, ik moet de evolutie van de  
anderen eerbiedigen. D.w.z. ze niet aanstonds oordelen naar de fouten  
die ik zelf heb bedreven, alhoewel misschien op een andere wijze. (dec  
1993)

Sinds  15  jaar  is  Poverello  voor  mij,  en  ik  denk  ook  voor  vele  
anderen, een levensschool: iedere dag leven met ellende, lijden, gebrek  
schakelt de vluchtige en dwaze waarden uit en onthult de echte. Na een  
dergelijke levenservaring is een terugkeer bijna onmogelijk, ondenkbaar  
geworden. De zwakke momenten, de momenten van ontrouw, die altijd 
mogelijk zijn, zijn van korte duur: de vrede van het hart,  de wonderlijke  
leer  van het  Evangelie in praktijk  mogen zetten, de enige gelegenheid  
krijgen om te delen, een gans andere manier van leven, deze motivatie  
grijpt u aan tot in de diepste vezels; nooit meer zou men dergelijk geluk  
willen verliezen...  al  blijft  men met  de twee  voeten  in de werkelijkheid  
staan.

Essentieel is bewust te zijn van zijn zwakheid en broosheid, zich te  
laten  leiden,  de  signalen  te  herkennen,  zijn  inzichten  niet  te  willen 
opleggen  aan  de  Meester  van  het  heelal;  Hem  danken  voor  alle 
omstandigheden, gelukkige of pijnlijke, die de te volgen weg aanduiden,  
wat  niet  zonder  een  zeker  afstand  doen  gepaard  gaat:  dit  geleidelijk 
verzaken is bron van geluk en brengt je onweerstaanbaar dichter bij het  
absolute Geluk. (dec 1992)

Wat Jan ons hier voorstelt is vooral een manier van aanwezig zijn; 
aandacht hebben voor de andere omdat het een broer, een zus is vanuit 
een grote verbondenheid met de Heer.  

Vooral dit laatste maakt alles zo anders!
Laten  we  samen  deze  weg  op  gaan,  tot  heil  van  onze 

medemensen  en van onszelf  en tot  glorie  van God,  onze barmhartige 
Vader!

Johan
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EEN HONDERDJARIGE OP BEZOEK IN POVERELLO BANNEUX!
Voor haar honderste verjaardag werd aan Zr. Jeanne van Duffel, 

gevraagd wat ze wilde als geschenk.  Ze antwoordde aan de overste dat 
ze graag nog eens naar Banneux zou komen en er ook Poverello wenste 
te bezoeken. En op zondag 20 mei (na 82 jaren kloosterleven, ze was op 
OH Hemelvaart  26  mei  1925  in  het  klooster  te  Duffel  binnengegaan!) 
kwam  ze  met  drie  medezusters  tot  bij  ons  in  Poverello.   We  hebben 
samen gegeten en ervaringen uit gewisseld.  Zuster Jeanne heeft gans 
haar leven voor anderen gezorgd van borelingen tot  ouderen.   Ze was 
heel blij met haar bezoekje bij ons en dankte de Heer dat ze dit nog heeft 
mogen mee maken!   Ook voor  ons was het  hartverwarmend dat  deze 
gemeenschap van Zusters  Poverello zo’n genegenheid toedraagt.   We 
hebben haar bedankt voor haar sympathie en haar gebed voor Poverello 
en nog vele jaren toegewenst.  Zij is één van de duizenden die Poverello 
dragen  door  hun  gebed.   Bij  het  afscheid  hebben  we  tot  weerziens 
gezegd; is het niet op onze wereldbol dan tot in de hemel!  Op de website 
(www.poverello.be) is een foto van haar te zien bij het Mariabeeld!  

LEUVEN
Op  de  zondag  na  Pasen  vierden  wij  opnieuw  ons  jaarlijks 

verenigingsfeest. Uitgenodigd waren onze gasten, onze vrijwilligers en de 
buren.

Om 11 uur  kwamen wij  samen in de St.  Geertruikerk  voor  een 
dank-  en  herdenkingsmis.  Daarna  was er  een aperitief  met  hapjes  en 
broodjes in onze lokalen.

De sfeer was opperbest en het was ook opnieuw een gelegenheid 
om  elkaar,  als  dagploegen,  beter  te  leren  kennen  en  ook  om  het 
buurtwerk in die wijk van Leuven te bevorderen.

Dank aan allen die meehielpen aan het feest.
Heel  de  ploeg  van  Leuven  feliciteert  Jef  Iliaens die  onlangs 

overgrootvader geworden is. ‘Zijn kinderen zien tot in het derde en vierde 
geslacht’  is een bijbelse gelukwens.  Voor  wie Jef  niet  kennen:  hij  was 
goed  bevriend  met  Jan  Vermeire  en  hij  stichtte  op  aanraden  van Jan 
Poverello  Leuven.  Ook  daarvan  is  hij  vader.  Jef  geniet  van  uw 
vaderschap.

Pater Jef en Theo.

POVERELLOKAMPEN
Voor  een  paar  poverello  ponykampen  zijn  nog  enkele  plaatsen 

beschikbaar.   Voor  meer  informatie  gelieve  contact  op  te  nemen  met 
Zuster Nera: 051/40.04.31
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BLANKENBERGE.  
Op zaterdag 15 september gaan we met Poverello (per trein) een 

dag  naar  zee.   Om  11u  is  er  de  Eucharistieviering,  daarna  de 
broodjesmaaltijd  in  het  Casino  en  dan  natuurlijk  de  wandeling  op  het 
strand.   Het  zal  reeds  de  vierde  maal  zijn  dat  we elkaar  daar  zullen 
ontmoeten!!  Er is natuurlijk ook een vieruurtje voorzien! We zijn wel nog 
op  zoek  naar  (muzikale)  animatie!    Wie  hiervoor  iets  kan  doen 
kan contact opnemen met Poverello Oostende.  Voor inschrijving of meer 
informatie  neem  je  best  contact  op  met  de  afdeling  waar  je  wil  bij 
aansluiten!

ONZE OVERLEDENEN
Oostende:

De kerk van Poverello in Oostende is elke voormiddag open van 9 
u tot 12u.  Elke dag is er iemand om de permanentie op zich te nemen. 
Op korte tijd zijn ons twee van deze trouwe medewerkers ontvallen.  

Op  vrijdag  vijf  januari  is  plots  Ludo  (53j)  Christiaens  van  ons 
weggegaan. 

Ludo was enkel maanden actief als kerkwachter. We kenden hem 
als een zeer beminnelijk man die zij job zeer ter harte nam. Het leven had 
ludo ook niet gespaard, maar hij voelde zich de laatste tijd wel thuis in de 
Poverello  famillie.  We  wensen  zijn  familie  en  vrienden  dan  ook  veel 
sterkte. 

Enige  tijd  later  stierf  Jacques  Preem  (67j)  onze  tweede 
kerkwachter.   Jacques  was  opgenomen  in  het  ziekenhuis  en  is  plots 
overleden. De tijd die we met hem hebben mogen doorbrengen was zeer 
aangenaam voor ons. Samen met Ludo en de andere kerkwachters was 
hij een zeer graag geziene gast in Poverello. Zijn stralende lach was dan 
ook zijn handelskenmerk. Het gaat je goed Jacques in het Huis van de 
Heer.

Wie op regelmatige basis wil meehelpen om deze aanwezigheid in 
de kerk verder te zetten kan telefonisch contact opnemen met Zr. Anny 
059 518011.
Brussel:

We hebben vernomen dat E.H. Marcel Decorte is overleden.  Hij 
was tijdens de eerste jaren werkzaam in Poverello.  Moge hij thuiskomen 
bij de Heer en al onze overleden Poverellovrienden.
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BEDEVAART NAAR O.L.VROUW DER ARMEN IN BANNEUX.
Op 5 mei vertrokken we met gans de Poverello gemeenschap op 

bedevaart  naar Banneux.  Het waren vele autocars  van Brussel,  Gent, 
Kortrijk,  Oostende,  Tielt,  Leuven,  Tongeren,  enz.   We  waren  met 
ongeveer 600 gelovigen die een speciale devotie hebben voor Maria die in 
Banneux  verscheen  aan  gewone,  arme  kinderen.   We  gingen  allen 
tezamen naar onze Moeder Maria, de één om haar te danken, anderen 
om een gunst of genezing te vragen.  En het weder was van de partij, 
volle zon.

Om 11.30  begonnen we met  een  mooie  eucharistieviering,  een 
hartelijk  welkomstwoord  door  Johan en stemmige liedjes met  de Banjo 
zoals in Taizé.  Daarna was het  etenstijd  in de bomvolle zaal met  600 
man.  Een goed diner met soep en daarna frikadellen met kroketjes, goed 
gereedgemaakt door onze eigen koks en kokkinnen en als afsluiting een 
goed dessert, met tas koffie op het terras, in de volle heerlijke zon.

De vrije tijd tot  16 uur was om de grot,  de verschijningskapel te 
bezoeken  en het  speciale  bronwater  te  proeven en  in  flessen  mee  te 
nemen  naar  huis.   Sommigen  deden  de  kruisweg  o.a.  de  groep  van 
Leuven, die al jaren trouw deze traditie meemaakt en navolging verdient.

Het was zeer mooi en diepzinnig en hartversterkend, ik kon er dit 
jaar gelukkig  bij  zijn want verleden jaar lag ik in het hospitaal met een 
hersenbloeding en operatie.

Ik  dank de goede God en Onze Lieve Vrouw dat  ik  nu aan de 
beterhand  ben.   Maar  ja  ieder  heeft  zijn  moeilijkheden  en  wordt  eens 
beproefd door armoede of ziekte.

Het was erg verblijdend eens zo een dag te kunnen meemaken en 
tot  volledige rust  te mogen komen,  om zo verder versterkend door het 
leven verder te gaan.

Deze bedevaart mag een stimulans zijn om ons te sterken en ons 
werk  in  Poverello  en  in  de  huiskring  beter  en  intenser  te  beleven. 
Mochten we zo een mooie dag elk jaar meemaken.  Mochten toekomend 
jaar  nog  meer  mensen  van  Poverello  hiervan  genieten.   Dit  was een 
heerlijke dag, gratis aangeboden door Poverello, dankzij vele weldoeners 
en sympathisanten.  Hartelijk dank aan iedereen.

Tijdens het vieruurtje met koeken en koffie werden we nog vergast 
op rustige en amoureuze liedjes door  een man uit  het  Gentse  en een 
Italiaanse vrouw.  Poverello kan tot bezinning komen, maar ook vrolijk en 
plezant doen zijn.  

Daarna  keerden  we  enthousiast  terug  naar  onze  Poverello 
gemeenschappen en huiswaarts. 

Jan Boey
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