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Beste Poverellovrienden, 
Twee maanden vakantie zijn weer voorbij maar Poverello heeft niet 

stil gezeten.  Integendeel, er is weer heel wat gebeurd.  De onvergetelijke 
Lourdesreis, waarover jullie verder meer kunnen lezen,  was zeker het 
hoogtepunt.   

In Heusden-Zolder gaan de verbouwingen in een versneld tempo 
door en tegen 4 oktober, de dag van de opening, zal er al heel wat klaar 
zijn!!!   

Reeds enkele malen werden de samenkomsten van enkele 
Poverellovrienden in Antwerpen vermeld.  We hebben een huis gevonden! 

België-Belgique 

P.B.  

1099 Brussel X 

1/0135 
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En het belangrijkste, in de verschillende Poverellohuizen gaat men 
door met het dagelijks open zetten van de deur zodat mensen kunnen 
binnenkomen.  De deur van het gebouw, maar ook de deur van ons hart, 
die we niet mogen vergeten te openen.  Je mag er zijn, je bent welkom, 
wie je ook bent.   

Dit gaat niet altijd van zelf; vermoeidheid, ontgoochelingen, 
vooroordelen, misverstanden... beletten soms dat we ons hart kunnen of 
durven openzetten.  Het is goed dat anderen ons dan helpen en inspireren 
om het toch weer te proberen.   

Maar vooral de mens in nood komt op de deur van ons hart 
kloppen en zegt: ‘doe open,  ik heb je nodig’.  Wie zijn hart durft open 
zetten zal geraakt worden door  het lijden, het verdriet, de angst of de pijn 
van zijn medemens.  Als we iets kunnen doen zullen we het niet laten, en 
anders proberen we samen met anderen te zoeken om er iets aan te 
doen, in de mate van onze mogelijkheden.  En kunnen we niets ‘doen’, 
dan kan ons begrip en onze aanwezigheid toch een steun zijn.  Of om het 
met de woorden van Jan Vermeire te zeggen: “ De armen, de 
gebrekkigen, de ouderen, al degenen die zich niet meer kunnen 
verdedigen, van anderen afhankelijk zijn, zijn onze meesters.  Ze leren 
ons bewust worden van onze kwetsbaarheid, onze onevenwichtigheid; zij 
bewijzen op een onweerlegbare wijze dat zich vastklampen aan louter 
materiële waarden tot niets dient.  In feite openbaren ze ons de echt 
waarden, ze helpen ons de Liefde te ontdekken. ... De ontdekking van 
deze schat is, dankzij de confrontatie met de Gekruisigde en met zijn 
broeders, de verschopten, kunnen gebeuren.  Zonder Hem, zonder hen, 
ben ik verloren.  Want zij zijn mijn enige gids.  Zonder hen verzink ik in 
onverschilligheid, huichelarij, het niet.”  

Johan 

 

 

 

 

 

LOURDES JULI 2008  ‘SAMEN OP WEG MET MARIA NAAR DE BRON’ 
Na vijf jaar, reisden we voor een tweede maal naar Lourdes.  We 

vierden in Lourdes feest voor 30 jaar Poverello, voor 150 jaar Lourdes, 
feest uit dank aan Maria omdat ze met ons op weg gaat naar de bron. We 
waren met 320 Poverello-vrienden uit tien Poverello-huizen samen 
gedurende zes dagen.    

  Op maandagmorgen kwamen de eerste bussen al om half acht – 
drie uur vroeger dan gepland – aan in Lourdes.  Sommige groepen aten 
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hun meegebrachte ontbijt op in het Poverello-onthaal.  Anderen stopten 
onderweg om te ontbijten en waren tevreden om een tas koffie te vinden.  
Voor velen was het een blij weerzien en herkennen van Cité St. Pierre 
waar we ook de vorige keer logeerden.  Voor anderen was het de eerste 
keer dat ze in het prachtige domein van de Cité en in Lourdes kwamen.  
Toen alle groepen aangekomen waren, werden we verwelkomd door Mr. 
Lebrun, directeur van de Cité, door Rita en Johan.  De muzikale ontvangst 
werd verzorgd door Lucienne en Cindy o.a. met een Poverello-lied  ‘Kom 
met ons feesten’ dat Lucienne ’s nachts nog had geschreven!  Daarna 
trokken we richting restaurant.  Het middagmaal smaakte lekker.  We 
maakten hier reeds kennis met de vrijwilligers die de hele week tot onze 
dienst zouden staan met het verzorgen van de maaltijden en het 
onderhoud van de kamers en de paviljoenen.  In de namiddag werd aan 
de grot in het heiligdom onze bedevaart geopend door Mgr. Perrier, 
bisschop van Lourdes.   Pater André ging ons voor in het gebed bij de 
grot.  Het was een ontroerend moment om allen samen Maria te groeten.  
We hadden een lange weg (letterlijk en misschien ook figuurlijk) afgelegd 
om Haar hier te aanschouwen en in ons hart toe te spreken.  Pater André 
vertelde ons dat de bron in de grot het symbool is van de ware bron die 
Jezus is.  Vooral die Bron moeten we opzoeken.  Maria wil ons die Bron 
geven.  Maria geeft Jezus aan de wereld sinds zijn geboorte in Betlehem.  
Ze wil ons Jezus geven, doen ontdekken, doen ervaren.   Hij is de bron 
van alle goeds voor ons.  Hij is de bron van alle genaden.  We gaan naar 
Jezus door Maria. 

De dag van onze aankomst was het 21 juli, de Belgische nationale 
feestdag.  De Cité was heel attent om ons voor deze gelegenheid een 
receptie aan te bieden.  De groep die via Blois reisde, kwam juist op tijd 
aan om samen een glas te drinken.   Tijdens de receptie ontmoetten we 
ook de accordeongroep van Tielt die ons ’s avonds vergastte op een 
prachtig concert.  Wat een mooie verwelkoming in de Cité en op het 
Heiligdom! 

De volgende dagen boden ons ten volle kansen voor samenzijn, 
gebed, reflectie en ontspanning.  De prachtige natuur in en rond de Cité 
hielpen ons om tot innerlijke rust te komen.  Fysisch was het soms wel 
een uitdaging om de heuvel op en af te stappen naar de paviljoenen.  
Gelukkig was het Poverello-busje er om mensen te vervoeren.   

Er werd ons een goed gevuld programma aangeboden waaraan 
volgens eigen interesse en mogelijkheden kon aan worden deelgenomen. 

De kaarsjesprocessie blijft één van de hoogtepunten van onze 
bedevaart in Lourdes.  Het is een zeer ingetogen gebeuren waar we 
samen met duizenden mensen uit de hele wereld zingen en bidden voor 
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Onze Lieve Vrouw.  We staken geregeld de kaars hoog op als een 
persoonlijke groet aan onze Hemelse Moeder.  Het gaf een sterk gevoel 
van verbondenheid om samen met broers en zussen uit alle Poverello-
huizen zingend en biddend ons lof aan Maria te betuigen.  De blauwe 
sjaaltjes, petten en vlaggen benadrukten deze samenhorigheid. 

In het kader van het jubileumjaar legden we eveneens de 
jubileumweg af waarbij we wandelden langs betekenisvolle plaatsen in het 
leven van Bernadette: de parochiekerk waar Bernadette gedoopt werd, 
het cachot waar de familie Soubirous woonde, de Sint-Michielspoort, de 
bogen en de grot alsook de kapel van het ziekenhuis waar Bernadette 
tussen de 17

de
 en 18

de
 verschijning haar eerste communie deed.  We 

reisden (sommigen stapten) eveneens naar Bartrès, de plaats waar 
Bernadette een tijdlang op een boerderij werkte en schapen hoedde.   

Andere activiteiten waaraan we deelnamen in het Heiligdom waren 
de internationale mis, de sacramentsprocessie, de happening van het 
bisdom Brugge en de kruisweg.  We stapten de kruisweg in kleinere 
groepjes waarbij we begeleid werden in ons gebed. 

Als ontspanning konden we deelnemen aan uitstappen naar de Col 
Tourmalet en de Col d’Aspain.  We troffen een prachtige dag zodat we ten 
volle genoten van het natuurschoon.   Op de verbroederingsavond met de 
vrijwilligers bewonderden we het zang-en danstalent van de diverse 
Poverello-huizen en van andere bedevaartsgroepen.  En op de dansavond 
hadden we voldoende de gelegenheid om onze benen te strekken. 

In de Cité vonden een aantal gebedsvieringen plaats in de vrije 
natuur en in ons Poverello-onthaal waar we de Heer dankten, prezen en 
onze gebeden en zorgen aan Hem toevertrouwden.  Een hoogtepunt was 
zeker de afscheidsviering voorgegaan door Mgr. Vangheluwe, 
geconcelebreerd door onze priesters.  In deze viering hebben we ook 
speciaal gedacht aan onze overledenen en aan Jan die eind juli 1998, is 
overleden.  We kregen bij het weggaan elk een kruikje als symbool van 
onze weg naar de Bron.    

Hierna volgde de afscheidsmaaltijd waar de vrijwilligers ons nog 
eens extra verwenden.  De uitgebreide maaltijd werd zelfs op tafel 
opgediend.   We mochten er ook de bisschoppen van Hasselt, Gent, 
Brugge en Lourdes in ons midden verwelkomen.   We zetten deze avond 
de vrijwilligers in de bloemetjes (eerder ‘in de pralines’) en Johan uitte 
onze waardering en dank aan het volledige Cité-equipe, in het bijzonder 
aan de directeur en Rita.  We genoten opnieuw van de muzikale 
omlijsting: het mooie Marialied, een Poverello-lied, kinderliedjes door een 
eerste communicantje en haar vriendjes.  Afrikaanse bedevaarsters 
drukten hun gebed uit in een dans en een Russische vrijwilliger sloot de 
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avond af met een mini vioolconcert.  We werden stil van al deze 
schoonheid. 

Dank aan allen voor deze mooie dagen van samenzijn en 
verbondenheid .  Het waren dagen waar dienstbaarheid en vriendschap 
hoogtij vierden.  Vele mooie momenten van gebed en naastenliefde 
blijven we meedragen in ons hart en geven ons kracht om op deze weg 
verder te gaan.  Op de kleine blaadjes naast ‘de bron’ in het Poverello-
onthaal konden we lezen: de bron reinigt, de bron verfrist, de bron 
bevrucht, de bron maakt sterk, de bron heelt.  Lourdes is een genadeoord.  
Er gebeuren zelden zichtbare wonderen.  Er gebeuren wel ontelbaar vele 
wonderen (genadewerken) in het geheim van het mensenhart.  Dit hebben 
we zeker mogen ervaren.  Op de feesttafel vonden we bij ons bord de 
woorden van Jan:  ‘Zo zal Poverello een trefpunt worden waar het echte 
geluk zal uitstralen, want het zal de Heer zelf zijn die ons zal voeden met 
het vuur van Zijn Liefde’.    Dank aan Maria, dank aan Jezus, dank aan 
allen. 

Kristel W. 
 
 
 
 

DE KAMPEN 
Elk jaar opnieuw is het een avontuur om met jongeren en kinderen 

een weekje samen door te brengen.  Elk jaar leren we een beetje bij, voor 
de leiding is het een ware leerschool.  Voor de kinderen een belevenis in 
een familiale geest.  Hier een briefje van twee enthousiaste 
deelneemsters aan één van de Poverello kampen! 

Beste lezers,  
Op ponykamp leer je hoe je met paarden moet omgaan, maar niet 

alleen dat.  Je leert er ook de natuur kennen, spelletjes spelen met de 
leiding, je leert er ook nieuwe vrienden kennen, je krijgt ook heel lekker 
eten van zuster Nera.  Wat we ook doen is naar een bloemendorpje gaan, 
de moeite om te zien.  Je wordt geholpen als je problemen hebt en ruzie 
wordt meteen opgelost.  Dus als we het samenvatten zijn ponykampen 
met Zr. Nera en de leiding eigenlijk geweldig toffe, leuke ponykampen en 
we weten zeker dat je er het direct leuk zal vinden.  We gaan ook iedere 
week naar het graf van dokter Jan.  Hij is de stichter van Poverello.  We 
kijken enorm naar hem op, daarom gaan we iedere avond naar het 
kapelletje.  Wat ons echt treft is dat Jan zich bekeerd heeft en Poverello 
heeft gesticht. 

Jolien en Jente 
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ONZE OVERLEDENEN 

Lieve Michel, 
Nu je stilletjes en vredig naar de Heer bent gegaan, blijf je tot ons 

spreken in de vele mooie momenten die we mochten beleven tijdens je 
ziek-zijn,vooral de momenten van de laatste maanden op de palliatieve 
dienst van Sint-Jan. Je werd er omringd met zoveel warmte, zoveel 
genegenheid en kleine attenties., we zagen dat het je deugd deed, je 
vinnige ogen en ontwapende glimlach deden ons deugd.. Ondanks je 
zwaar ziek zijn en je lichamelijke aftakeling heb je nog intens geleefd en 
deden de wandelingen, een sigaretje roken en het nabij zijn van mensen 
je goed. 

Het ontroerde mij, als je mij vertelde: “ik ben gisteren naar de 
misviering geweest, omdat de Poverello reis goed mag verlopen”….”Ik ga 
ook mee naar Lourdes”…  Het ontroerde mij dat jouw tochtgenoot “het 
boek van de kleine prins:van de schrijver Antoine de Saint-Exupery”  
steeds bij je moest zijn, want daar ontdekte je veel wijsheid in. 

Je wou een mooi afscheid… en inderdaad vele vrienden waren 
aanwezig in je afscheidsviering.  Je dierbaar boekje stond op het altaar. 
Jean-Luc die voorging, bracht in zijn woordje het u zo dierbaar verhaal van 
de kleine Prins en de vos: het voorbeeld van vriendschap en 
verbondenheid tot leven. Het samen zingen en de mooie orgelmuziek, het 
elkaar de hand geven bij het Onze Vader, de zegening met het 
Lourdeswater, maakte van deze viering een echt Poverello gebeuren. 
Michel, wij vergeten je niet. En zoals uw wuivende hand ons steeds 
groette, zo wuiven wij je nu ook toe.  

Zr. Hilde 

Robert (67 jaar) woonde vele jaren in Poverello Brussel.  Hij heeft 
er ook dikwijls geholpen bij de kuis.  Toen zijn gezondheid slechter werd is 
hij naar Banneux verhuisd.  Ook daar heeft hij zich goed aangepast en 
hielp hij mee oa. om het gras af te rijden.  De dieren ter plaatse (schapen, 
ganzen, kippen en 3 varkens) ging hij regelmatig bekijken.  Zijn laatste 
maanden waren echter heel zwaar.  Hij was aan één zijde verlamd, bijna 
niet meer te verstaan, in een omgeving waar men niet veel tijd en 
aandacht voor hem had…  Diegenen die hem bezochten waren er het hart 
van in.  Hij zal voor wie hem gekend heeft, steeds een voorbeeld van 
dienstbaarheid blijven.  Dank u wel Robert. 

Paul (69 jaar) kwam sinds meer dan 25 jaar naar Poverello.  Klein 
van gestalte en vrij teruggetrokken, was hij toch door iedereen goed 
gekend.  De laatste jaren zagen we hem veel minder, maar af en toe 
kwam hij nog eens eten en een tas koffie drinken.   
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Ook Michel S. (67 jaar) maakte soms nog vanuit het 
bejaardentehuis een wandelingetje tot in Poverello.  Hij heeft vele jaren bij 
ons gewoond, maar door zijn ziekte, die hij moedig droeg, had hij 
bijkomende verzorging nodig.  Toen ik hem eens bezocht, dacht ik echt 
dat hij niet lang meer te leven had.  Hij is er toen toch door gekomen en 
dat is meer dan tien jaar geleden.  Dit getuigt van veel moed en geduld.   
Waren zijn laatste jaren geen glorie jaren meer, hij wist er toch, ondanks 
al de beperkingen (moeilijk eten, praten, stappen), nog het beste van te 
maken.  Bedankt, Michel, voor wie je was.   

 

 

HEUSDEN ZOLDER  
Op zaterdag 4 oktober wordt het Ontmoetingscentrum in Heusden-

Zolder heropend.  De werken zullen zo goed als af zijn.  En we zullen dan 
ook de nieuwe naam: “Ontmoetingscentrum De Bark”  in gebruik nemen. 

 De dag bestaat uit twee delen : 
De voormiddag zal in het teken staan van Sint Franciscus, de 

Poverello van Assisië. Het is dan ook zijn feestdag!  We starten we om 
10.30u met een verwelkoming, waarna Pater Jos, een minderbroeder en 
volgeling van Sint Franciscus, ons komt vertellen over “De ontmoetingen 
van Franciscus”.  Alle medewerkers en iedereen die de ’Poverello-geest’ 
wat beter wil leren kennen, is van harte welkom.  

Nadien kunnen we onze meegebrachte picknick opeten.  Er wordt 
voor soep en koffie gezorgd. 

Het tweede deel start om 13.30u met de officiële opening van het 
totaal vernieuwde gebouw: receptie, verwelkoming en wat uitleg bij de 
nieuwe naam “De Bark” en de bedoelingen van het Ontmoetingscentrum.  
Uiteraard is er ook gelegenheid om de gebouwen te bezichtigen.  Iets wat 
zeker ook verantwoordelijken van groepen en scholen kan aanspreken 
(het centrum met zijn ligging is oa. heel geschikt voor bosklassen!).  Ook 
al richten we ons op de eerste plaats naar jongeren, het centrum staat ook 
open voor andere groepen zoals gezinsgroepen en verenigingen die zich 
inzetten voor minderbegoeden.   

De bedoeling is aan jongeren en volwassenen de kans te geven 
elkaar te ‘ontmoeten’ in een geest van respect en eenvoud en zo te 
bouwen aan een betere ‘samen – leving’ zonder uitgeslotenen.  

Daarna volgt om 15u de Eucharistieviering voorgegaan door Mgr. 
Hoogmartens.   

Om te besluiten is er een tas koffie met iets bij.     
Graag inschrijven in één van de Poverellohuizen voor 25 

september! 
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ONTMOETINGSWEEKEND (14-16 november) 
Voor de medewerkers van de verschillende huizen wordt er een 

eerste weekend georganiseerd in het ontmoetingscentrum ‘De Bark’.  Dit 
gebouw was vroeger het vormingshuis van de bouworde.  Op deze manier 
wordt het nu een beetje een ‘vormingshuis’ van Poverello, om samen een 
stukje op weg te gaan in de geest van Poverello.   

Het thema van het weekend is het leefregeltje van Poverello. 
Net als te Beauraing zullen we proberen van elkaar te leren.  

Iedereen heeft wat te vertellen vanuit zijn zoeken en ervaring!    
We starten vrijdagavond 14 november om 19u.  met het 

avondmaal en een eerste ronde als kennismaking. Tijdens het weekend is 
er tijd voorzien voor verdieping, gebed, ontmoeting en ontspanning.   

We sluiten af op zondag 16 november na het middagmaal. 
Inschrijven per Poverellohuis voor 24 oktober! 

 

 

 

 

 
 

POVERELLO ANTWERPEN 
Sinds meer dan een jaar ontmoeten een vijftiental mensen uit het 

Antwerpse elkaar rond Poverello.  We zijn een beetje samen op weg 
gegaan.  Tijdens deze bijeenkomsten hadden we het telkens over het 
Poverellogebeuren en over de gedrevenheid van Jan Vermeire; door het 
samenzijn leerden we elkaar beter kennen en groeide er een 
verbondenheid.  Het eenvoudige gemeenschappelijke gebed  gaf ons 
vertrouwen ondanks onze kleinheid.   

Enkele maanden geleden kwam de vraag : kunnen we in het 
Antwerpse een Poverello beginnen?  Er werden enkele contacten gelegd, 
we zijn beginnen uitkijken en we hebben een gebouw gevonden.   

De Poverellovrienden van Antwerpen en omgeving worden 
uitgenodigd op zaterdag 6 december om 14u in het Van Havreplein 13 te 
2100 Deurne.  Tijdens deze namiddag kan men het gebouw verkennen en 
kennis maken met elkaar.  We zullen het ook hebben over de werking van 
Poverello Antwerpen en sluiten om 16u af met een Eucharistieviering.   

 
 
 
 
 


