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BESTE POVERELLO VRIENDEN,
Jullie schrijven is voor mij een echte bezinning en elke keer

opnieuw komen vragen naar boven. Wie of wat maakt van Poverello nu
eigenlijk Poverello. Automatisch kom ik dan bij onze Papa Jan terecht.
Sommigen, misschien vooral dezen die Jan nooit zelf ontmoet hebben,
zullen zich wel afvragen of het nodig is telkens naar hem te verwijzen of
hem te citeren. Bij velen van ons kan wel eens de neiging ontstaan om te
denken dat wij Poverello ook zouden kunnen ‘uitvinden’, met daarbij
natuurlijk het idee dat het dan nog beter zou zijn. Misschien zou het wel
beter georganiseerd en beter gestructureerd, zelfs efficiënter zijn. Maar
zou het nog Poverello zijn? Elke keer weer zoek ik naar de oorzaak van
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het ontstaan en het blijven bestaan van Poverello, volgend jaar vieren we
onze dertigste verjaardag!  

Geen enkele medewerker heeft een vast contract of heeft geloften
afgelegd. Niemand moet om den brode in Poverello blijven. En toch zijn
er steeds mensen die zich willen inzetten. Neen, het loopt niet altijd op
wieltjes, het vraagt inzet en volharding. Komen helpen in Poverello kan
heel plezant zijn, maar soms loopt het helemaal anders dan men gepland
had of dan men gewoon is. Dan staat men voor de keuze: verder doen of
stoppen. En inderdaad, ik denk dat vele medewerkers verschillende
redenen kunnen vinden om er mee te stoppen, maar één goede reden om
te blijven komen kan al voldoende zijn. Zo’n ‘moeilijke momenten’ zijn
kansen om aan zichzelf en aan zijn motivatie te werken. Zich af en toe de
vraag stellen waarom men naar Poverello komt of blijft komen is een
manier om zijn engagement te vernieuwen; om de keuze opnieuw te
maken. Ook Jan heeft zo’n ogenblikken doorgemaakt en schrijft er in zijn
brief van maart 1994 het volgende over: “De laatste periode van mijn
leven die in 1975 een aanvang nam, was gekenmerkt door veel vreugden
en hoop; deze periode was nochtans ook bezaaid met soms harde
beproevingen, die nochtans noodzakelijk waren om mij voortdurend te
herinneren aan mijn hoogmoed, mijn zwakheid.”

Ik heb dus ook deze keer weer inspiratie gezocht in de brieven van
Jan. Ik wil samen met jullie even stil staan bij de uitdrukking die hij soms
gebruikte: ‘Loopjongen zijn van Jezus’. Want zo beschouwde Jan zich. In
augustus 1983 schreef hij het zo: “Wij zijn maar zijn kleine dienaars, en zo
we veel rondlopen, dan zijn wij toch maar zijn loopjongens. Maar wat een
eer, en vooral wat een genade! Jezus mogen dienen is inderdaad het
toppunt van geluk, het hoogtepunt van een leven; voor mij is het een
totaal onverwacht einde van een ‘carrière’: in plaats van op pensioen te
gaan wordt het een begin van een nieuw leven, van het ware Leven.” 

En in zijn brief van juni 1988 gebruikte hij nog eens het woord
loopjongen: “De goddelijke Voorzienigheid heeft ons vanaf het begin
geleid, op alle vlakken; wij hebben altijd getracht zijn plannen niet tegen te
werken d.w.z. zich echt engageren op de weg die zich opent, blij een
kleine loopjongen te mogen zijn van zulk een goede Baas.”  

Enerzijds kan het begrip loopjongen een beetje negatief
overkomen. Het lijkt alsof men maar moet uitvoeren en zelf niet moet
(mag) nadenken. Anderzijds zijn de beschikbaarheid en het vertrouwen
van de loopjongen in die ‘goede Baas’ te bewonderen. Zo’n houding van
‘dienaar’ is alleen maar verantwoord en aangewezen als de Meester een
goede Meester is!
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De eerste loopjongens van Jezus waren waarschijnlijk de dienaars
op de bruiloft van Cana (Joh. 2,1-12). Ze hadden een goede raad
gekregen van Maria: ‘Doe maar wat hij u zeggen zal’! Zo simpel is het:
gewoon doen wat Jezus vraagt. En Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de
vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: ‘Schep er nu wat
uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ En achteraf stellen ze vast
dat alles anders wordt.  

Wat vraagt nu die goede Meester aan zijn loopjongens? Hij vraagt
niets voor zichzelf; hij vraagt niets waar zijn loopjongens ongelukkig van
worden, integendeel. Hij heeft het allemaal zelf voorgedaan en Hij wil hen
bijstaan als het moeilijk wordt. In het leefregeltje van Poverello wordt het

in de volgende zinnen uit het evangelie samengevat: Dit is mijn gebod:
bemint elkander zoals Ik u heb bemind. (Jo 15,12) 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)

In de brief van maart 1992 verwoordde Jan het zo: “Open je hart,
laat de blik van je Verlosser op jou rusten en je smart zal wegvloeien; je
zal een heel nieuwe vrede kennen. Open je hart naar de anderen toe, laat
je door hun lijden kneden en je zal de jouwe zien smelten als sneeuw voor
de zon. Denk aan de anderen en je eigen problemen zullen weggevaagd
worden.”  

Wie in zo’n ‘geest’ probeert loopjongen te zijn in Poverello, of waar
ook in onze maatschappij, zal een teken van hoop en vriendschap zijn.

Veel moed en vergeet niet: je staat niet alleen!

Johan

ONZE OVERLEDENEN
Tongeren

- Op maandag 9 juli ll. overleed in het Sint-Jacobus rustoord
te Tongeren onze vroegere bewoner Nico (65j). De laatste twee-drie jaar
verbleef hij in het rustoord omdat hij wegens dementie bij ons de zorgen
niet meer kon ontvangen die hij nodig had. Nico was in feite een zwerver
die zelfs een zekere tijd in Australië verbleef. Sinds het overlijden van zijn
broer, met wie hij vele jaren samen leefde, was hij zijn steun en toeverlaat
kwijt. We vonden hem omzeggens op straat, maar na enkele maanden
was hij goed bekomen en leefde hij gelukkig en tevreden bij Poverello.
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Nico werd met Poverello-waardigheid begraven. Hij is voorzeker gelukkig
in de hemel.

- Op woensdag 25 juli ll. overleed Louis in de ouderdom van 67
jaar. Louis, weduwnaar, kwam met zijn dochter Petra nog niet zo heel lang
naar Poverello voor een deugddoend middagmaal. Aanvankelijk een
beetje schuchter, maar gaandeweg herwon hij zijn zelfvertrouwen,
alhoewel hij nooit veel van zeggen was. Louis was een ex-
vrachtwagenchauffeur, die zijn werk altijd graag gedaan heeft. De laatste
tijd sukkelde hij met zijn ademhaling en eerder onverwacht is hij van ons
heengegaan. Eens gepensioneerd ging hij vaak wandelen met zijn hondje
en maakte tijd voor een praatje met de buren. Louis was een vriendelijke,
rustige man, die dankbaar was voor wat Poverello voor hem betekende.

        Hervé 
Brussel

Christian (54j), niet onverwacht ben je van ons heengegaan, het
ging minder goed, we zien nog hoe je met je krukken moeizaam de
trappen van Poverello opkwam. Je zegde ons: “ik moet naar de kliniek”.
Enkele dagen later hebben ze je dood gevonden op je kamertje.

Bij de intense afscheidviering waren vele vrienden aanwezig, zij
vertelden hun belevenissen met jou. Samen hebben we gebeden en
gezongen en je zo gebracht naar je laatste rustplaats.

Robert (51j) was een stille vriendelijke man. Op straat kwam je
hem vaak tegen wandelend met zijn hondje. De laatste tijd ging het
minder goed, hij werd naar de kliniek gebracht en is stilletjes naar de Heer
gegaan. Samen met zijn vrienden hebben wij gebeden en zijn we mee
gegaan naar het kerkhof.
Tielt

Tijdens de kampen heeft zuster Nera het kamp moeten verlaten.
Haar vader, Maurits Spriet (98j) was reeds een lange tijd ten einde
krachten. Zij was bij hem toen hij vertrok uit dit leven. Met de ganse
familie willen we delen in het verdriet, maar ook in de hoop en in het
geloof in de verrijzenis. Bidden we onze barmhartige Vader dat hij onze
overledenen opneemt in Zijn huis. 

WEEKEND IN BEAURAING
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Op 9, 10 en 11 november komen we een weekend samen in
Beauraing met de nederlandstalige vrijwilligers uit de verschillende huizen,
om na te denken over ons engagement, vanuit de brieven van Jan
Vermeire.  

Als thema nemen we het woord van Jan Vermeire: ‘Loopjongen
zijn van Jezus’

Naast het beluisteren en bespreken van enkele fragmenten uit de
brieven van Jan, zullen we ook nader kennismaken met Beauraing en tijd
maken om samen te bidden.

Ook de onderlinge kennismaking en ontmoeting zullen een
belangrijk element zijn tijdens het gebeuren! 

Het weekend start op vrijdag 9 november met het avondmaal om
19u.  Het einde is voorzien op zondag 11 november om 14u.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 50 personen!
De kostprijs voor dit weekend bedraagt 50,00€. Dit bedrag mag

echter geen beletsel zijn voor deelname.
Inschrijven kan bij de verantwoordelijken van de verschillende

Poverellohuizen, waar ook nog bijkomende informatie te verkrijgen is.

DE KAMPEN
Weerom hebben, in de verschillende kampen, in totaal een

honderdtal kinderen, vijf dagen doorgebracht in de mooie natuur van de
Ardennen.   

Weerom hebben verschillende jongeren gedurende vijf dagen
geprobeerd om deze kinderen een mooi en zinvol kamp te bezorgen.

Weerom zorgde Zuster Nera, samen met enkele andere
volwassenen, voor het nodige kader.  

Wat de mooiste momenten waren zal voor iedereen wel
verschillend zijn:

Het borstelen of berijden van de paarden - De wandeling in de
natuur - Het kajakken en spelen in de vijver - De avondbezinningen in het
kapelletje - Het luisteren naar het verhaal over Jan Vermeire - Het bezoek
aan de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux Saint Anne - De
verschillende spelletjes en andere animatie activiteiten ...

Bezoekers verwoorden het zo: ‘Een echt familiaal gebeuren.’
Dank u wel aan de kinderen die de verschillende kampen samen

met hun vriendjes en vriendinnetjes ‘mee-gemaakt’ hebben. Dank u wel
aan jongeren en de volwassenen die dit hebben mogelijk gemaakt!

LOURDES (20 – 27 JULI 2008)
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Het is al meer dan 4 jaar geleden dat we met 400 poverello broers
en zussen een week in Lourdes hebben doorgebracht en binnen ongeveer
10 maanden vertrekken we al terug! Dat lijkt nog een hele tijd maar we
beginnen alles stilaan al voor te bereiden en te plannen. Velen weten nu
wel al waar we terecht zullen komen, en kunnen zich de mooie
paviljoenen van de Cité Saint Pierre nog voorstellen. Ook het onthaal en
de bediening door de grote groep vrijwilligers zijn we nog niet vergeten!
Elke maaltijd zaten we samen aan tafel, dankzij het lekkere eten en de
goede sfeer was het elke keer opnieuw een beetje feest. En we zullen er
deze keer de 30ste verjaardag van Poverello vieren!

Daarnaast waren er ook de mooie, zinvolle vieringen die werden
opgeluisterd door onze muzikanten en zangers; en iedereen kon
meezingen! Ook tijdens de ontspanningsmomenten werd er geanimeerd
en gezongen. Deze keer zullen ze er weer bij zijn en waarschijnlijk komt
er nog versterking mee! De uitstappen in de uitzonderlijk mooie omgeving
waren telkens belevenissen om stil van te worden.

Praktische informatie:
We vertrekken op zondagavond 20 juli vanuit de verschillende

Poverellohuizen om maandagvoormiddag 21juli in Cité Saint Pierre aan te
komen.  We zijn terug in België op zondagvoormiddag 27 juli 2008.  

Het vervoer gebeurt met comfortabele bussen. 
Deze bedevaart staat open voor alle Poverello vrienden (gasten,

medewerkers en familie, sympathisanten). Iedereen die interesse heeft
kan zich voor inschrijving of meer concrete informatie wenden tot de
afdeling waarbij hij wil aansluiten.  

De prijs voor gasten en medewerkers is vastgesteld op 240 Euro
(Reis en verblijf). Er gaat een spaaractie door in de verschillende huizen.
Voor sympathisanten is de prijs 350 Euro. In deze prijs is het vervoer, het
verblijf, alle maaltijden en drank tijdens de maaltijden voorzien. Ook de
uitstappen ter plaatse zijn inbegrepen.  

Wie graag wil meewerken aan de voorbereiding en de organisatie
(muziek – animatie / bezinning –vieringen/ praktische zaken, drukwerk,...)
kan dit best laten weten aan een verantwoordelijke van een Poverellohuis.

De vieringen, de uitstappen, de maaltijden, de natuur, het
bedevaartoord… het is gegarandeerd weer een week om naar uit te
kijken!

Wie wenst mee te gaan moet zich inschrijven voor 1 december in
één van de Poverellohuizen!!! Het is belangrijk dat we een juist aantal
plaatsen kunnen reserveren.  

CITÉ SAINT-PIERRE.
De stichter van Secours Catholique, Mgr. Rodhain, heeft in 1955
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Cité Saint Pierre geopend, op vraag van de bisschop van Lourdes, Mgr.
Théas. Hij beantwoordde hiermee de wens van de heilige Bernadette: het
mogelijk maken voor de armsten, op materieel of spiritueel vlak, om op
bedevaart te komen naar Lourdes, en er ontvangen en gelogeerd te
worden in goede omstandigheden.
ENKELE CIJFERS:

Elk jaar worden er onthaald: 22.000 bedevaarders uit 50 landen;
1.000 vrijwilligers van 35 nationaliteiten; 100.000 bezoekers die komen
kijken en meedelen;

In een kader met 32 Ha groen, 465 bedden voor bedevaarders in
240 kamers verdeeld over 6 paviljoenen, 12 vergaderzalen van 50 tot 400
plaatsen en een restaurant van 465 plaatsen.

Hieronder volgt een brief van de Directeur van Cité Saint Pierre
Beste Poverellovrienden,
Met grote vreugde verneem ik dat jullie in juli 2008 naar CSP in

Lourdes komen en dit om verschillende redenen : 
Wet jullie doen in België voor de armsten, door het leven getekend

(ik heb het zelf gezien) gaat ons echt ter harte et het is vanzelfsprekend
dat jullie ontvangen worden in Cité Saint Pierre. Het is het huis van alle
armen in Lourdes.

Jullie hebben een onthaaltehuis in Banneux en wij in Lourdes,
beiden dicht bij de Maagd Maria, die onze moeder is.

In 2003 zijn jullie naar de Cité gekomen en hebben we samen een
uitzonderlijke week van delen, vreugde en broederlijkheid beleefd.

In 2008 is het de 150ste verjaardag van de verschijningen van de
Maagd Maria aan Bernadette, en voor mij is het heel normaal dat jullie
dan naar Lourdes willen komen... wij verwachten jullie.

Ter gelegenheid van het grote JUBILEUM zullen er vele
manifestaties zijn, jullie verblijf zal één van de sterke momenten zijn, jullie
kunnen rekenen op de medewerking van Rita Verbeke, die nu al jullie
tussenpersoon is bij ons.

In afwachting van elkaar terug te zien.
Hartelijke groeten aan allen
JC LEBRUN
Directeur van Cité Saint Pierre

ONTMOETINGSDAG IN ANTWERPEN
We kwamen reeds twee keer samen met vrienden en sympathisanten van
Poverello Antwerpen. De bedoeling van deze dag was om de werking en
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de 'spiritualiteit' van Poverello (beter) te leren kennen. In alle
broederlijkheid hebben we stilgestaan rond het Poverello-gebeuren, van
gedachten gewisseld en gebeden. 

De volgende bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de volgende data

- 29 september 2007 : 10u30
- 27 oktober 2007 : 10u30
- 24 november 2007 : 10u30.

telkens in de vergaderruimte van het Klooster van de Missionarissen van
het Heilig Hart, Boelaarlei 11 te 2140 Borgerhout (ingang voor de
vergaderplaats via de Herrystraat) (met bus 21 vanuit Berchem of
Centraal Station naar de Morckhovenlei).

We beginnen om 10 u met een verwelkoming en een tas koffie. Rond 12 u
eten we zelfmeegebrachte boterhammen, voor soep en koffie wordt
gezorgd. We sluiten de dag af met een gebed omstreeks 15 u 30.

Hartelijk welkom aan iedereen die deze dagen wil mee-maken!

Om praktische redenen graag een seintje op voorhand als je denkt te
komen. 

Ken je nog mensen die kunnen geïnteresseerd kunnen zijn in deze
samenkomsten?  Laat hen weten dat ze welkom zijn!

Agnes en Paul (03 239 20 17, apers@antwerpen.be)

Katrien (03 321 96 84, katrien.apers@scarlet.be)

Jan en Mia (03 295 72 04, jan.harding@pandora.be )
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