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Beste Poverello vrienden, 
Wat ligt er aan de basis van het Poverellogebeuren?  Hoe zoekt en 

vindt Poverello zijn ‘eigen’ weg in onze consumptiemaatschappij?  Tijdens de 
ontmoetingsdag voor medewerkers te Brussel hebben we hierover 
nagedacht.   

De basis voor deze eigen weg ligt in het vertrekpunt: ‘het geloof in een 
God die Liefde is’.  Jan Vermeire heeft in 1976 de Ardennen verlaten omdat 
hij de vreugde, de liefde, waarvan zijn hart overliep, wilde delen  met de 
‘verlatenen’ van onze samenleving.  Niet een analyse over het functioneren 
van onze maatschappij, waar mensen uit de boot vallen, ligt aan de 
oorsprong van Poverello; wel een man die beseft dat er een God is die hem 
graag ziet.  Een God die in Jezus zijn leven heeft gegeven om ons zijn Liefde 
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duidelijk te maken, om ons te verlossen uit onze egoïsme en eigenwaan.  Dit 
is voor Jan steeds het vertrekpunt en de drijfveer gebleven. Het is van daaruit 
dat we telkens opnieuw moeten vertrekken.  Het is op dat fundament dat we 
moeten blijven bouwen.   

Onze visie over onze samenleving en over het leven krijgt, vanuit die 
God die ons graag ziet, een totaal nieuwe dimensie: we leren elkaar zien als 
broers en zussen - we beseffen onze eigen kleinheid en onmacht - we 
ervaren dat Hij voor ons zorgt, met ons op weg gaat - we geloven dat de dood 
niet het einde is maar een nieuw begin.   

Dank zij een geloof in God die Liefde is worden onze medemensen 
onze broer en zus.  Die andere die ik ontmoet, is op de eerste plaats een 
broer of een zus.  We mogen hen dus niet zomaar vereenzelvigen met hun 
probleem of beperktheid: een dronkaard, een drugverslaafde… Het is een 
broer of een zus die door allerlei gebeurtenissen een drankprobleem heeft of 
verslaafd is aan drugs…  Als we ons daar van bewust zijn zal het respect en 
begrip vanzelf in ons naar boven komen.  We zullen ons niet zozeer opstellen 
als degene die het beter weet en kan.  Het zal onze houding zo bepalen dat 
we ook nog de mooie, positieve eigenschappen zullen blijven zien, die soms 
verscholen zitten achter een zware gekwetstheid.  Ons gebaar van hulp en 
vriendschap zal niet afgewogen worden op het resultaat, maar op het hart dat 
er achter steekt.  En meestal zullen we na een tijd vaststellen dat we blij zijn 
ook deze broer of zus wat beter te leren kennen.  Zij hebben ons wat ‘meer’ 
mens gemaakt.    

Dankzij het geloof in God die Liefde is, wordt de confrontatie met onze 
eigen kleinheid en beperktheid een uitnodiging om ons tot God te keren.  
Vanuit deze liefdebron naar mensen gaan maakt ons ook heel klein.  De 
Liefde neemt ons alle wapens uit handen.  We kunnen soms zo weinig ‘doen’, 
we kunnen zo weinig veranderen, we kunnen soms alleen maar aanwezig 
‘zijn’.  We worden geconfronteerd met onze eigen onmacht, maar weten dat 
we er niet alleen voorstaan.   We kunnen en mogen op Hem vertrouwen, Hij 
laat zijn kinderen niet in de steek.   

Door het geloof in de God van Liefde weten we dat Hij voor ons zorgt.  
Zijn voorzienigheid wordt tastbaar in het dagelijkse leven.  Hij is met ons 
onderweg.  God is werkzaam en voelbaar langs mensen die delen: de 
honderden vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten, de vele weldoeners 
die ons vooruitduwen.  Het is niet onze “Poverello” maar het is de Zijne waar 
wij mogen aan meehelpen.  In 1988 verwoorde Jan Vermeire het zo: “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.” 

Dankzij het geloof in een God die Liefde is, krijgt ons leven een zin die 
de dood overstijgt.  Zijn liefde overwon de dood.  Wij zijn ‘van stof en as’, 
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maar onze echte waarde krijgen we doordat de Heer ons, elk van ons, graag 
ziet en niet liever wil dan dat we bij Hem verder leven.  Wie zich verbonden 
weet met God staat op een andere manier in het leven.  Mensen helpen is 
niet alleen maar: eten geven, een dak bezorgen, een inkomen, 
identiteitspapieren, een hobby...  Hoe belangrijk dit allemaal ook moge zijn, 
zonder de Liefde is dit alles leeg.   

De diepste bedoeling van Poverello is aan de ‘kleinsten’, die we zelf 
ook zijn, laten voelen dat ze welkom zijn, dat ze graag gezien worden.  
Vertellen over God, die liefde is, misschien zonder woorden.  Kan iemand die 
niet meer weet wat het betekent dat iemand van hem houdt, God kennen die 
Liefde is?  Iemand graag zien is geen kwestie van cadeautjes geven, maar 
wel van een relatie opbouwen, van elkaar respecteren zoals men is, elkaar 
leren kennen in mooie en moeilijke momenten, iets voor elkaar betekenen, 
iets voor elkaar over- hebben.   

Eén van de grootste oorzaken van de armoede in onze maatschappij, 
is de eenzaamheid die op haar beurt leidt tot veel onevenwicht.  Zou deze 
eenzaamheid niet grotendeels ontstaan uit het feit dat men die God, die 
Liefde is, niet meer kent?  Die God die met ons, met elk van ons, op weg wil 
gaan, die ons hart zo wil vullen dat we, een beetje als Jan Vermeire en vele 
anderen, naar onze medemensen zouden gaan, die Hem niet meer kennen 
en die totaal vereenzaamd zijn.    

We willen ons hart openzetten voor Hem en voor onze broer en zus 
die in nood zijn.   

Zalig Pasen! 
Johan 
 

PELGRIMAGE VAN VERTROUWEN  
De duidenden jongeren die met de gemeenschap uit Taizé enkele 

dagen in Brussel hebben doorgebracht, zijn reeds teruggekeerd naar huis.  
Ook voor Poverello Brussel waar 30 jongeren verbleven en in Leuven waar 7 
jongeren hebben overnacht blijven de mooie hoopvolle herinneringen nog 
leven.  We zijn blij dat we, als Poverello, iets voor hen hebben kunnen doen.  
Het was ook voor ons een verrijkend gebeuren.   

Deze gebeurtenis heeft ons eveneens de gelegenheid gegeven om 
Broeder Xavier terug te ontmoeten.  Voor hij in 1987 naar de Taizé 
gemeenschap vertrok, was hij nog medewerker in Poverello Brugge en 
Brussel.  Hij heeft ons verteld over het leven in Taizé, de vele duizenden 
jongeren die er jaarlijks langskomen, broeder Roger, het belang van stilte en 
gebed...  Met gebed en de Taizé liederen hebben we ons samenzijn 
afgesloten.  Hartelijk dank aan broeder Xavier en de Taizé gemeenschap 
voor hun getuigenis en gebed.  Ook al is het een heel ander leven we voelen 
ons met elkaar verbonden! 

POVERELLO ANTWERPEN 
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Sinds begin januari kan men er tussen 14u. en 17u.  terecht voor een 
tas koffie, een koekje en een babbel.  Ondertussen is men al begonnen 
plaats te maken voor een keuken en een zaal.  De opendeurdag op 6 
december was reeds een heel mooie start: 

Lang hadden we er naartoe geleefd... en eindelijk was het zover! 6 
december was niet alleen een feest voor de kinderen, maar voor al de 
Poverello-vrienden van Antwerpen, die met een blij hart de “geboorte van 
Poverello Antwerpen” feestelijk mochten inluiden!  Op het Van Havreplein, 13, 
te Deurne, mochten we veel medewerkers van de andere Poverello-huizen 
verwelkomen, maar ook veel mensen van uit de omgeving.  En dat stemde 
ons hart zeer hoopvol, want daaruit hopen we enthousiaste medewerkers te 
kunnen rekruteren.  Om 13u30  ging de poort van het Poverello-huis open en 
werden sympathisanten verwelkomd op een tasje koffie of thee of op een 
frisdrank met een koekje.  Mgr. Van den Berghe was één van hen...  Ook 
kregen ze de kans om een kijkje te nemen in het ganse gebouw.  Om 14u30 
werden we dan allemaal naar de mooi versierde grote zaal geloodst, waar het 
officiële gedeelte  een aanvang nam.  

Jan Harding beet de spits af en vertelde ons hoe het allemaal begon.  
De “voorbereidingsbijeenkomsten” in het klooster van de Paters van het Heilig 
Hart in Borgerhout, waar we keer op keer van harte welkom waren.  We zijn 
hen zeer dankbaar voor hun gastvrijheid!  Het zoeken en vinden van een 
gebouw.  

Na Jan vertelde François Cabus –voorzitter van Sporcrea- over hun 
vrijwilligers vereniging die zich inzet om mensen samen te brengen en samen 
te laten sporten.  Zij verhuizen over enkele maanden naar de 
Boomgaardstraat, waar in de toekomst alle sportverenigingen van de 
provincie Antwerpen gehuisvest zullen worden.  We wensen hen een goede 
“nieuwe thuis”. 

Als laatste getuige kwam Johan zelf aan het woord. Hij vertelde over 
onze stichter Jan Vermeire en liet een stukje uit een toespraak van Jan 
Vermeire in Antwerpen (1989) horen.    Daarin werd reeds gesproken over de 
mogelijkheid een Poverello in Antwerpen te beginnen.  Nu... 10 jaar later is 
het zover.  Ook de ‘spiritualiteit’ van Poverello werd belicht. “Hart en oren 
openen” en veelal weinig praten, geeft de meeste kansen tot echt ontmoeten.  
Discretie blijft een eerste vereiste.  En niet alleen “de armen aan geld” maar 
zeker ook “de armen aan vriendschap” en de eenzamen, verwelkomen we 
graag.  Vaak zijn het de kleine gebeurtenissen, of ontmoetingen van mens tot 
mens, die diep raken en mensen terugbrengen tot de essentie van het leven.  
En voor hen willen we- in al onze kleinheid- trachten het beste van onszelf te 
geven...  

Mgr. Van den Berghe ging nadien voor in de Eucharistieviering.  De 
bisschop sprak over de vele kansen tot echt ontmoeten als we “Jeruzalem” 
durven verlaten.  Hij wenste ons allen een groot hart, om vele eenzamen en 
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vereenzaamden “een hart onder de riem” te kunnen steken.  Hij wenste 
Poverello “alle succes” toe, maar dan “succes” in de warm menselijk 
betekenis van het woord!  Dank u Mgr. omdat u Poverello Antwerpen een 
groot hart toe draagt... Wij van onze kant zullen ons wagen in de woestenij... 
en trachten een mens te zijn met een luisterend oor en een warm hart voor 
elk eenzaam mens die we zullen onthalen.  En met de steun van hierboven 
zal dat zeker lukken.   

Na dit officiële gedeelte –wat helemaal niet zwaar op de maag lag- 
werd het tijd om deugdelijk te genieten van een lekker mattentaartje en een 
gezellige babbel. 

We hopen van harte , dat vele potentiële vrijwilligers die harde kern 
zullen versterken, zodat we met vertrouwen de toekomst van Poverello 
Antwerpen tegemoet kunnen zien. Moge door het onthaal bij Poverello, voor 
vele mensen de zon in hun hart, een grotere kans krijgen zodat we allen een 
stukje meer mens mogen worden met elkaar.  Ik wens Poverello Antwerpen 
heel goede vaart en veel wind in de zeilen... En onder Maria’s bescherming 
gaat dat zeker lukken!  Daarin geloof ik... en daarop vertrouw ik. 

Luce (die 17 jaar gelden haar eerste 
Poverellostappen zette in Banneux) 

 

 

 

KERST EN NIEUWJAARSFEESTEN 
Zoals gewoonlijk rond deze periode was het weer erg druk.  We 

kregen attenties en aanbiedingen van allerlei aard: kaartjes en wensen, 
groepen die willen komen koken, bedrijven die een gebaar stellen, personen 
die voeding brengen (sommige groepen komen reeds jaren), jongeren, 
volwassenen en ook gezinnen die willen komen helpen tijdens de feestdagen.  

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de verschillende 
eindejaarsfeesten.   

De mogelijkheden van onze organisatie nemen toe met elke 
medewerker die zich met een zekere regelmaat inzet. De dienstbaarheid en 
de vriendschap van de vele vrijwilligers zijn de belangrijkste elementen bij het 
bouwen aan een thuis voor onze gasten. Wie daar wil aan meehelpen is van 
harte welkom en neemt best contact op met één van de Poverello afdelingen 
om nader kennis te maken.  In een kennismakingsgesprek wordt dan 
overwogen wat, wanneer, waar de aangeboden hulp van pas kan komen.   

 

 

ONZE OVERLEDENEN 
Op 25 februari 2009 overleed te Leuven, na een zware ziekteperiode, 

de heer Jef Iliaens. 
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Hij werd 85 en heel zijn leven getuigde van een gezonde geest in een 
gezond lichaam. 

Jef was gewezen sportleraar in het Montfortcollege te Rotselaar en in 
het H. Drievuldigheidscollege te Leuven. 

Onder grote belangstelling werd hij begraven op dinsdag 3 maart, na 
een mooie dienst in de Sint-Lambertuskerk te Heverlee. 

TV en kranten lieten deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbijgaan. 

Jef was de stichter en bezieler van Poverello Leuven. 
Toen hij op zestigjarige leeftijd op pensioen ging, beloofde hij met een 

typische geloofsovertuiging twintig jaar van zijn leven te besteden aan ‘de 
arme mens’. 

Hij had in Heverlee en in de Marollen te Brussel meermaals dokter 
Jan Vermeire, de stichter van Poverello, leren kennen. 

Jef wilde het werk van Jan steunen. In Heverlee startte hij in 1984 een 
Parochiale Steungroep voor Poverello.  

Het Steunfonds was met zijn vele acties, en ook nu nog, een echte 
hulp voor Poverello. 

Op aanraden van Jan begon Jef in 1989 een eigen werking in Leuven.  
Jef kon in zijn contacten en in de lezingen die hij gaf enthousiast 

vertellen over het succes van het werk. Zijn gedrevenheid was een steun en 
aansporing zowel voor zijn medewerkers als voor bezoekers. 

In 2004 was zijn belofte van 20 jaar inzet vervuld. Een tweede maal 
ging hij op rust, maar Poverello bleef zijn droom en leven. Irma, de vrouw van 
Jef, bleef hem hierin steunen. Wekelijks doet zij nog met veel liefde de 
klerenbedeling. Wij zijn haar erg dankbaar en wij willen haar en de familie 
troosten en steunen in het verlies. 

Jef Iliaens wordt in Poverello Leuven nooit vergeten.  
P. Jef Martens, 

Chris (57 jaar) was eerder een stille,rustige man die de laatste tijd 
moeilijk te been was. Na de verlofperiode hebben we hem bij ons in Tongeren 
nog zelden gezien en toch heeft zijn overlijden ons allen verrast. Chris was 
beslist geen open boek en wij vermoeden dat het leven niet zo gemakkelijk is 
geweest voor hem. Klagen daad hij evenwel nooit. Chris, rust zacht. 

René Moureaux (72 jaar) is niet meer onder ons. Hij is nu bij de 
Vader in de hemel. Voor altijd. Hij overleed na een niet zo lange ziekte.  Op 
zijn gedachtenisprentje staat een mooie tekst die René zo typeerde: in 
eenvoud heeft hij geleefd, is hij heengegaan, was hij groots. En in meervoud 
gaf hij, was hij een voorbeeld, straalde hij.  René, bedankt voor alles wat je zo 
spontaan deed voor anderen, ook voor de vogels in de natuur die je beste 
vrienden waren. 
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Jean (93), een sympathisant van het eerste uur en vriend van Jan 
Vermeire is naar het Vaderhuis gekeerd.  Aan Monique, zijn echtgenote, 
betuigen we onze christelijke deelneming.  

 

JONGEREN OP STAGE IN POVERELLO 
Regelmatig komen er in de verschillende Poverellohuizen jongeren 

meehelpen voor enkele dagen.  Ook vanuit de scholen worden er soms 
meeleefdagen georganiseerd.  Het is de bedoeling dat de jongeren dan een 
beetje meedraaien met de vrijwilligers.  Voor de meeste is dit een totaal 
nieuwe wereld.  Een ervaring die ze niet vlug zullen vergeten.  Twee van hen, 
Mathieu en Jacques, lieten spontaan volgende boodschap achter op een 
papiertje:   

Dag allemaal, We moeten al vertrekken, de laatste drie dagen zijn 
heel vlug verlopen.  We hebben jullie met veel plezier geholpen.  Het waren 
heel gezellige dagen.  Bedankt voor jullie gastvrijheid, jullie goed humeur, 
voor alles.  We zullen terug komen! 

 

WEEKEND IN HEUSDEN: LEREN VAN POVERELLO? 
Voor nieuwe medewerkers of wie vanuit de Poverello-ervaring wil 

bezinnen gaat er een ‘ontmoetingsweekend’ door om kennis te maken met de 
bezieling van Jan Vermeire (hoe heeft hij het evangelie beleefd in onze 
maatschappij?) en met de werking van Poverello (Wat kunnen wij leren uit de 
ontmoeting met de gekwetsten van onze samenleving ?).  Vanuit deze twee 
invalshoeken willen we ons bezinnen en van gedachten wisselen, want we 
kunnen ook veel van elkaar leren.   

Naast de gespreksmomenten zullen we op een eenvoudige manier 
samen bidden.  Het spontane contact en de vriendschap onder elkaar, zijn 
ook belangrijke elementen in het gebeuren.  Op het programma staat er ook 
een boswandeling en een Eucharistieviering. 

Waar: ‘Ontmoetingscentrum De Bark’ Kapelstraat 73 te 3550 
Heusden. 

Wanneer: van vrijdag 17 april om 18u tot zondag 19 april om 14u. 
Er wordt een bijdrage gevraagd van 40 euro, maar deze prijs mag 

geen hindernis vormen voor deelname.  Personen uit Heusden-Zolder en 
omgeving kunnen ook als externen aansluiten.  

Inlichtingen of inschrijving : 011/425287 of debark@poverello.be.   
Verenigingen van jongeren of volwassen die geïnteresseerd zijn om, 

voor een dag of een weekend, voor hun eigen groep een dergelijk programma 
aan te bieden, kunnen eveneens terecht op bovenvermeld telefoonnummer of 
mailadres.  
EEN ONTMOETINGSNAMIDDAG IN RONSE 

Vanuit een kleine kerngroep in Ronse is het idee gegroeid om een 
ontmoeting te organiseren rond Poverello.  Iedereen die de werking en de 
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'spiritualiteit' van onze vereniging (beter) wil leren kennen is van harte welkom.  In 
alle broederlijkheid willen we vanuit het Poverello-gebeuren samen nadenken, van 
gedachten wisselen en bidden.  

Deze bijeenkomst gaat door op zaterdag 16 mei in het Klooster Zusters 
van Barmhartigheid, Kruisstraat 57 te 9600 Ronse. 

We starten om 14u. Het samenzijn wordt afgesloten met een gebed. 
(einde rond 17u.) 

Om praktische redenen graag een seintje als je denkt te komen: Zr. 
Emilienne : 055/233033 of Rita : 0475/497793 

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

 

ZATERDAG 2 MEI:ONZE JAARLIJKSE BIJEENKOMST IN BANNEUX  
Wie samen met ons wil vieren, danken en bidden om de inzet van de vele 

medewerkers, om de steun van zovele vrienden, om het respect en de 
vriendschap die we mogen ervaren wordt op zaterdag 2 mei verwacht in Banneux.  

11u00: Gebedsweg aan de verschijningskapel 
11u30: Eucharistieviering in de Boodschapskapel 
13u00: maaltijd in Poverello 
15u30: animatie ter gelegenheid van 20 jaar Poverello Banneux, 

aangeboden door ‘Foyer–Poverello’.  
16u00: Koffie en koeken  
Vanuit de verschillende Poverello-huizen vertrekken er bussen. 

Sympathisanten die willen aansluiten bij een Poverellogroep nemen best contact 
ter plaatse voor 18 april. Wie met eigen vervoer komt is natuurlijk ook van harte 
welkom! 

 

WEEKEND VOOR KINDEREN TE BANNEUX 
Voor kinderen vanaf het 2de leerjaar wordt er van 1 tot 3 mei een zang en 

spel driedaagse georganiseerd te Banneux.  Bijdrage: 30 euro 
Voor informatie en inschrijving: Zuster Nera (Poverello Tielt): 

0473/48.16.06 

 

DE POVERELLO PONYKAMPEN 
Voor volgende kampen zijn nog enkele plaatsen vrij: 3de en 4de leerjaar: 

12/7 tot 17/7 en 9/8 tot 14/8; voor alle leeftijden: 23/8 tot 28/8.  
De kampen beginnen de zondag rond 16u en eindigen de vrijdag om 16u.  

De ouders zorgen voor het brengen en het afhalen van de kinderen.  De prijs voor 
het kamp bedraagt 95 €.   

Voor meer informatie: Zuster Nera (Poverello Tielt): 0473/48.16.06 


