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BESTE POVERELLO VRIENDEN, 
 

Verder in het krantje kan je drie getuigenissen lezen van jongeren die in Poverello 
kwamen meehelpen. Hier wil ik jullie laten delen in een ontmoeting van hooguit vijftien minuten, 
die ik onlangs had met pater Frans en in de overwegingen die dit bij mij teweegbracht.  

Meer dan 25 jaar geleden zat pater Frans op een zondagmiddag in de Eucharistieviering 
in Poverello Brussel. We wisten niet dat hij priester was. Na enkele malen vroeg hij of hij kon 
komen helpen. Zo begon zijn engagement. Gedurende vele jaren kwam hij elke woensdag 
helpen, onder andere bij het bedienen van de maaltijden. Vele jaren ook ging hij de zondag voor 
in de Eucharistieviering en was hij regelmatig aanwezig op ontmoetingsdagen met de 
medewerkers. In 1998 stopte hij zijn engagement in Poverello om aalmoezenier te worden bij de 
monialen van Bethlehem, een eerste tijd in Marche-les-Dames, later in Opgrimbie. Maar ook 
vanuit zijn teruggetrokken leven bleef hij het Poverello gebeuren volgen en aanmoedigen. Hij 
bleef naar onze bedevaart in Banneux komen en je voelde zijn vreugde om ons allemaal terug te 
zien. Op de laatste Poverello bedevaart hebben we pater Frans echter niet gezien.  

Toen ik vernam dat hij op de paliatieve zorgen was opgenomen, ben ik hem gaan 
bezoeken. Ook de overste van de monialen van Betlehem was er op bezoek. Pater Frans was 
juist verzorgd en zat in een zetel te eten, met een dekentje rond zich. Hij was fel vermagerd. Je 
kon zien dat hij aan het einde van zijn krachten was, maar hij herkende de zuster en mijzelf 
onmiddellijk en was blij ons te zien.  

Na de begroeting vertelde hij dat hij dikwijls denkt aan een liedje dat we regelmatig zingen 
tijdens de Eucharistieviering in Poverello: "Tu es là au coeur de nos vies, c'est Toi qui nous fais 
vivre". "Jij bent daar in het hart van ons leven, Jij bent het die ons doet leven". Dit te horen van 
iemand die ten einde kracht is en die weet dat hij niet lang meer zal leven, maakte indruk. Hij 
citeerde ook nog een ander liedje: "Je marche vers Toi sans connaitre le chemin, je marche vers 
Toi dans la nuit" ("Ik ben op weg naar Jou zonder de weg te kennen, ik ben op weg naar Jou in 
de nacht"). Ook deze zinnetjes beschreven wat hij doormaakt.   

En hij vertelde verder: "Als je een traan ziet in mijn ogen, dan is het niet uit angst, verdriet 
of pijn, maar uit dankbaarheid, van geluk".  
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Hij vroeg ook om hem een kruisje te geven: "God zegene en beware u" en gaf ons nadien 
ook de zegen. Dit beleefde hij in verbondenheid met gans Poverello en met de gemeenschap van 
Bethlehem. Hij zag ons als vertegenwoordigers van de beide families.  

Deze eenvoudige ontmoeting, in een kamertje op de achtste verdieping in Brussel, terwijl 
buiten duizenden mensen rijden, stappen, telefoneren, wachten…  zal ik niet vlug vergeten. Het 
was alsof ik in een andere wereld was. Deze ontmoeting, de getuigenis van deze gelovige man, 
die weet dat zijn dagen geteld zijn, maar die helemaal niet weet wat er hem te wachten staat, 
doet me nadenken over leven en dood. Het is niet alledaags iemand te horen zeggen: "uw wil 
geschiede", terwijl hij zijn krachten voelt afnemen. Iemand ontmoeten die weet dat hij alles en 
iedereen moet achterlaten, die hierin toch de wil van God ziet en blijft vertrouwen dat alles goed 
zal komen, is confronterend. 

Pater Frans wordt heel goed verzorgd en weet zich omringd en gesteund door zijn familie 
en de vele mensen die met hem meeleven en voor hem bidden. En ook al besefte hij dat al vele 
mensen, die hem zijn voorgegaan in het sterven, dit hebben meegemaakt en dat dit 'proces' 
iedere levende mens eens te wachten staat, toch weet hij ook dat hij het laatste stukje van de 
weg alleen zal moeten afleggen. De eenzaamheid op het einde van de levensweg lijkt mij, naast 
de fysieke pijn en het verdriet, ondraaglijk. Op dat moment lijkt niemand nog te kunnen helpen.  

Als Pater Frans zijn afscheid op deze manier kan beleven, dan is het niet zozeer omdat 
hij als gelovige en priester veel weet over leven en dood. Het is omdat hij iets weet over wie God 
is: een barmhartige Vader. Maar meer nog is het omdat hij, als gelovige, een relatie heeft 
opgebouwd met Jezus, die ons in de dood is voorgegaan naar het ware Leven. Deze relatie 
bouwde hij op door de Heer na te volgen: "Bemint elkander zoals ik u heb bemind". Vanuit deze 
keuze ontstond en groeide de verbondenheid tijdens zijn werk en gebed. Zo leerde hij de Heer 
steeds beter kennen, waarderen, helpen en beminnen.  

Hij lijkt me dat hij zijn 'heengaan' beleeft als een afgeven van zijn leven, omdat het 
volbracht is, wetende dat de Heer er staat om het aan te nemen. Op deze manier is de dood 
geen nederlaag, maar een gave, een opnieuw geboren worden. Zijn de stervenden en de 
pasgeborenen niet de armsten onder de armen? De pasgeborene kan niets en moet alles krijgen, 
de stervende moet alles loslaten en afgeven.  

Beste Poverello vrienden, als ik dit neerschrijf weet ik dat ik hiermee niet veel jongeren 
zal aanspreken. Maar ik hoop, vanuit de ontmoeting met Pater Frans, enkele mensen die hun 
krachten voelen afnemen, aan te moedigen om deze weg te gaan in verbondenheid met Jezus 
en Maria. In het uur van onze dood zijn we wel het meest Poverello, klein en arm. We zijn samen 
onderweg, we zijn tochtgenoten. Bedankt. 

   Johan 
 
 
JONGEREN GETUIGEN  

 
Wij (Petra en Veerle, twee jongeren die ook monitrice zijn bij de ponykampen) zijn dus 

samen naar de Poverello in Brussel geweest. We hebben de Poverello in Brussel gekozen 
omdat we eens de echte realiteit onder ogen wilden zien. Wanneer we daar toekwamen waren 
we echt gemotiveerd om mensen te helpen met al het mogelijke. Het heeft ons echt geraakt hoe 
men daar zijn dagen doorbrengt.. dat is heel anders dan dat wij gewoon zijn. Als je nadenkt 
mogen wij blij zijn met wat wij allemaal hebben. Sommigen moeten het met zoveel minder doen. 
Het was ook speciaal dat je mensen al kon doen glimlachen met een simpele 'bonjour'. Hierdoor 
kan je zien dat men daar kan  genieten van de kleine dingen in het leven en dat je hun dag kunt 
goed maken door al gewoon vriendelijk te zijn… Ze hebben onze kijk veranderd. We hebben veel 
respect voor de vrijwilligers die daar elke dag opnieuw klaarstaan. We hopen dat we die dag een 
lichtpuntje waren en we zijn zeker van plan om nog eens terug te gaan!   
 Groetjes Petra en Veerle  

 
Boppem komt reeds verschillende jaren meehelpen om de Banneux dag van Poverello 

mee voor te bereiden en mee op te dienen tijdens het feest. Hier enkele zinnen uit haar 
getuigenis die ze spontaan neerschreef.  



De donderdag en vrijdag is het altijd een beetje stress en werken geblazen omdat 
iedereen wil dat zaterdag een “amazing” dag wordt. Maar uiteindelijk komt die speciale zaterdag 
altijd op zijn pootjes terecht.  

Als één gezellig team staan wij altijd voor elkaar klaar, wat voor moeilijkheden we ook 
voorgeschoteld krijgen. “Wij” kunnen dit allemaal. Het eten, een onderwerp dat ik zeker niet mag 
vergeten, maar waar ik eigenlijk niet zoveel woorden voor nodig heb: onbeschrijfelijk goed! De 
Sfeer elk jaar een opnieuw een toppunt! Elk jaar opnieuw krijg ik maar meer en meer zin om naar 
Banneux te gaan. Het is zo fantastisch dat mensen zo vriendelijk zijn en vooral: wat een 
gastvrijheid !  

Dit weekend is niet te missen, het is één van de beste tijden van het jaar.  
Soms zijn er wel wat meningsverschillen over hoe je alles gaat organiseren voor de 

zaterdag, maar daarna komt alles terug goed en is iedereen terug dikke maatjes. Banneux, see 
you next year!      Boppem 

 
Toen ik op een woensdag kwam helpen in Poverello Kortrijk wist ik niet wat ik mocht 

verwachten. Ik hoor vele verhalen van Anne-Marie (mijn oma), maar de werkelijkheid is nog altijd 
anders. 

Je weet pas wat Poverello doet als je het zelf meemaakt. Ik had nooit zo’n grote massa 
mensen verwacht. En toch komen er elke dag zovelen omdat ze het nodig hebben. Ik ben blij dat 
ik heb kunnen helpen. Het was veel werk, maar dat maakt mij niet uit. Ik ben iemand die niet 
graag stil zit en steek dan ook graag een handje toe. Ik vond het zelfs leuk om te mogen 
vertoeven in Poverello.  

Het is fantastisch dat er elke dag opnieuw vrijwilligers komen helpen. Daarom wil ik jullie 
een dikke pluim geven. Wat jullie allemaal samen doen, is ongelooflijk. Jullie doen enorm veel 
werk en staan er steeds met een glimlach. Het doet me deugd om dat te zien.  

Een hele dikke dank je wel voor de vriendelijkheid. Een dikke merci dat ik mocht helpen 
en misschien kom ik nog wel eens mee met mijn oma als ik geen school heb. 

Vele groetjes,  Tiny 
OVERLEDENEN 
 

E. H. Raymond (86 j.) was 48 jaar priester van het dorp Sohier, niet ver van Beauraing. 
Hij was reeds vele jaren ziek en is overleden op Hemelvaart. Over hem schreef Jan het volgende 
wanneer hij zijn bekering beschreef: “ In 1975 kwam Raymond, een priester van een naburig 
dorp, mij bezoeken.  We hebben over van alles gepraat, maar niet over religieuze problemen.  Ik 
was getroffen door de echtheid van die man, waarvan ik aanvoelde dat hij zeer toegewijd was, 
geëngageerd, vrij van alle bezit.  Veel vragen rezen in mij op: wat motiveert die man om zo te 
leven?  Vanwaar haalt hij de kracht?   

De volgende zondag was ik in zijn kerk, uit nieuwsgierigheid.  In feite wilde ik zijn mis 
bijwonen.  Bij het begin van de eucharistie zei hij: “ik zou jullie iets over het lijden willen vertellen”.  
Ik dacht bij mezelf: “Het lijden?  Wat kan zo’n pastoortje mij over het lijden leren?  Dertig jaar lang 
heb ik niets dan lijden gezien”.  Bij de homilie heeft hij eenvoudig herhaald: “Ik heb jullie gezegd 
dat ik over de zin van het lijden zou spreken”.  Tezelfdertijd toonde hij ons heel traag een klein 
kruisbeeld.  In mijn voorbije leven had ik honderden kruisbeelden gezien, maar deze keer stortte 
mijn wereldje ineen.  Ik begon te schreien als een kind.  Ik was de kerk binnengetreden als een 
meneer en nu was ik nog een klein ventje, gebroken, op de knieën.  Eén gedachte hield mij 
bezig: “Jezus heeft alles voor jou gedaan, tot de laatste druppel van zijn bloed gegeven, en jij, 
hebt voor Hem niets gedaan.  Je hebt zelfs nooit meer aan Hem gedacht”. 

Na de mis ben ik bij die priester gegaan, ik stond er verslagen bij: “Ik weet niet wat er met 
mij gebeurd is...”.  Hij antwoordde: “Ik heb het gezien, je hebt de Heer ontmoet; Hij wachtte je al 
lang op, maar je hebt Hem nooit willen bezien.  Nu dat je Hem goed bekeken hebt, zal Hij je nooit 
meer loslaten”.  Eerlijk gezegd begreep ik er niets van.  De pastoor heeft mij een boek gegeven: 
‘Om het hart van de massa’, geschreven door René Voillaume met de beschrijving van het leven 
van de kleine broeders van Jezus, de volgelingen van Charles de Foucauld.” 

Sinds het overlijden van Jan Vermeire hebben we op de laatste zaterdag van juli telkens 
een Eucharistieviering ter nagedachtenis van Jan in het Kerkje van Sohier (Dit jaar zullen we in 
Lourdes zijn en daar het overlijden van Jan herdenken). Ondanks zijn slechte gezondheid en met 
de hulp van parochianen, werden we er telkens op een eenvoudige en hartelijke manier onthaald 



met een tas koffie, een koekje en frisdrank. Als we aan Raymond vertelden dat hij ook aan de 
start van Poverello heeft meegewerkt antwoordde hij heel overtuigd: ‘Het is de Heer die Jan 
Vermeire bekeert heeft. Ik ben maar een instrument langs wie hij gewerkt heeft".  Dank u wel 
Raymond voor uw authenticiteit, voor uw engagement en voor uw voorgaan in het evangelisch 
leven en in de sacramenten.  

Pierre (73 j.) is na een lange ziekte overleden. Hij was eerder een teruggetrokken 
persoon die zich vooral uitdrukte in zijn kunst, voornamelijk het schilderen van iconen, die hij 
beleefde als een gebed. Het was voor hem het schilderen van een zoeken en op weg gaan met 
de Heer. Hij hielp nog mee in Poverello Brussel en Banneux, waar hij ook een mooie 
muurschildering heeft gemaakt van de "Maagd der armen" omringd door noodlijdenden. Het 
leven heeft het hem niet gemakkelijk gemaakt. Moge hij nu rust en vrede vinden bij de Heer. 

Adrienne (84 j.) kwam gedurende vele jaren trouw meehelpen in Brussel op maandag. Zij 
was iemand die goed thuis was in de keuken. Zij deed het steeds heel gewetensvol en toegewijd. 
Toen zij omwille van gezondheid niet meer kon komen, heeft haar dit veel verdriet gedaan. Zij 
was een vrouw die zich met veel werkkracht dienstbaar opstelde in Poverello, maar ook in haar 
eigen omgeving. Dank u wel, Adrienne, dat je met ons gedurende jaren trouw hebt meegebouwd 
(en mee gekookt) aan de Poverello thuis. Wij bouwen en koken verder! 

Béatrice (67  j.), de vriendin van René is heel onverwacht overleden. Het was een 
rustige, eerder terug getrokken vrouw. Vele jaren geleden leerden ze elkaar kennen in Poverello 
in de Zuinigheidsstraat. De laatste jaren woonden ze dichter bij de Groenstraat en gingen daar 
samen eten. Ze waren voor elkaar een grote steun en hulp. We bidden dat Beatrice nu zonder 
zorgen is bij de Heer en dat René de moed niet verliest nu hij haar moet missen. We kennen hem 
bijna dertig jaar en hij weet dat hij bij ons terecht kan.  

 
 
 
 

BANNEUX 
Alle ingrediënten waren weer aanwezig voor onze poverello familiedag. Er waren 

medewerkers om alles klaar te zetten, het eten te bereiden, op te dienen, af te ruimen, af te 
wassen… De vriendschap en hartelijkheid tijdens de ontmoeting was er. De viering werd 
opgeluisterd met mooie zang. Het eten was weer zeer lekker. En ook het mooie weer was van de 
partij. 

Bedankt aan iedereen die erbij was, bedankt aan iedereen die eraan heeft meegeholpen.  
't Heeft ons deugd gedaan, aan ons hartje !  

POVERELLO GENT 25 JAAR JUBILEUM 
 

Poverello Gent blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Het vuur dat 25 jaar geleden door enkele 
enthousiastelingen, onder impuls van stichter Jan Vermeire, ook in Gent werd aangestoken, blijft 
nog steeds het hart van mensen beroeren en aanwakkeren. 

Zondag, 26 mei, werd er gevierd en deze heuglijke dag zal nog lang in de Poverello-
herinneringen van Gent bewaard blijven. 

Het kwakkelweertje, dat we onderhand al een hele tijd gewoon zijn, en dat ook voorspeld 
werd, kon niet verhinderen dat het zonnetje in ons hart zou blijven schijnen. 

Er werd gekozen om het jubelfeest in Poverello zelf te laten doorgaan en het gebouw 
werd voor die gelegenheid uitgebreid met een kleine feesttent om aan iedereen ademruimte te 
kunnen geven. 

Alles begon met een druk bijgewoonde en stemmige eucharistieviering die werd 
voorgegaan door onze bisschop  Mgr. Van Looy, bijgestaan door mede-celebrant Jef Goethals. 

Vooraf verwelkomde nationaal verantwoordelijke Johan alle aanwezigen en richtte een 
woord van dank aan alle mensen die zich op een of andere manier dienstbaar hebben gemaakt 
in de Poverello-werking. Ook bracht hij onze overleden  medewerkers in herinnering. 

Onze vaste vrijwilligers mochten eens een dagje uitblazen en in alle rust meevieren want 
vijftien enthousiaste gelegenheidsvrijwilligers hadden die dag hun diensten aangeboden om te 
komen meehelpen bij het bereiden van een lekkere BBQ en met de bediening. 



140 feestvierders (onthaalden, medewerkers en oud-medewerkers) konden mee 
aanschuiven aan de feesttafels in een feesttent. Voor sommigen werd het een blij weerzien en de 
feeststemming was overal te horen. Het werd een warm en gezellig verbroederingsfeest. 

Met muziek en zang werd de feeststemming nog klank bijgezet door Angela en Erik die 
van tafel tot tafel de juiste sfeer brachten. Het was heerlijk genieten met zoveel gelukkige en 
dankbare mensen om je heen. Ook de buurt werd bij het feest betrokken en kon mee komen 
proeven van een lekker stuk taart en een kopje koffie. 

En de kers op onze feesttaart was het zonnetje dat in de namiddag nog meer kleur kwam 
brengen aan dit geslaagd feest. 

Nogmaals hartelijke dank aan alle gelegenheidsvrijwilligers die ervoor hebben gezorgd 
dat dit jubelfeest kon uitgroeien tot een ware ontmoetingsdag. 

En Jan zou gezegd hebben: "de ziel van Poverello moet je kunnen vinden in een tas 
koffie". 

Het was gezelligheid van de bovenste plank. 
   Michel         

ELF NIEUWE KAMERS BESCHIKBAAR IN BRUSSEL  
 een nieuwe kans voor zinvol en leerrijk vrijwilligerswerk ! 

 
De verbouwingen zijn reeds een tijdje achter de rug. De elf kamertjes, vroegere cellen 

van de paters Kapucijnen, zijn nu ook bemeubeld en kunnen in gebruik genomen worden. Dit 
betekent natuurlijk ook dat er een bijkomende permanentie van vrijwilligers wenselijk is.  

De opdracht van deze vrijwilligers is voornamelijk instaan voor het avondmaal, het ontbijt 
en andere huishoudelijke taken. Maar het is ook beschikbaar zijn als er bepaalde vragen of 
problemen ontstaan. Deze opdracht vraagt geen speciale voorkennis of ervaring, enkel wat 
gezond verstand. Al doende leert men de gewoontes en visie van onze werking kennen. In het 
begin zal er zeker iemand aanwezig om je op de hoogte te brengen. Het wordt een kans om 
langs de weg van dienstbaarheid anderen te ontmoeten, wat wil zeggen elkaar leren kennen en 
waarderen. Wie hieraan wil meehelpen en bereid is om bij te leren, zal een nieuwe wereld 
ontdekken en een andere manier van leven. 

We denken hier niet zozeer aan een eenmalige ervaring, maar zoeken vooral naar 
personen die zich, liefst op regelmatige basis (bvb één nacht per week van 17u tot 9u. of een 
weekend of enkele dagen per maand), willen engageren. Voor de vrijwilligers die blijven 
overnachten zijn er een kamertjes beschikbaar. Een regelmatig engagement is een grote 
meerwaarde voor onze werking, want pas dan kan men iets opbouwen en begint men ook iets 
voor elkaar te betekenen.  

Met dit initiatief willen we ook een nieuwe formule van vrijwilligerswerk voorstellen: een 
engagement per twee. Dat wil zeggen dat men voor deze taak een collega zoekt uit zijn eigen 
kring (familie, buurt, vereniging…) waarmee men afspreekt. Deze formule heeft naast het feit dat 
men met twee meer aankan dan allen, nog andere troeven: het is onder andere een gelegenheid 
om iets met iemand anders samen te doen en zo elkaar ook beter te leren kennen. Maar het 
voornaamste is uiteindelijk een stukje van zijn leven te delen met anderen, er willen zijn voor de 
andere.   
Wie hiervoor interesse heeft mag contact opnemen met Ludo: 0477343715.  

 
LOURDES 

Ons vertrek komt stilaan in zicht. Ook al komen er nog enkele drukke weken aan, zeker 
voor de studenten. Wij beginnen echter al te denken aan de valiezen en wat er zoal in moet!  

De sjaaltjes, de petjes, de vlaggen, het zangboekje, een plannetje, het luchpakket voor 
onderweg, het comfort en het onthaal in de Cité… aan alles wordt gedacht. We zullen geen 
honger hebben, we zullen weten wat doen, we zullen vooral samen op weg zijn en er het beste 
van maken ! De 300 personen die ingeschreven zijn, waaronder 30 jongeren, kunnen voor meer 
informatie terecht in hun afdeling!   
 


