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Beste Poverello vrienden, 
 

Onze derde Lourdes bedevaart was weer een week van vriendschap en vreugde. We 
waren een ganse week samen onderweg met 290 personen. We hebben samen getafeld, we 
hebben samen gewandeld in die uitzonderlijk mooie natuur, we hebben samen gezongen en 
gedanst, we hebben het samen stil gemaakt om te luisteren naar woorden uit het Evangelie 
en om samen te vieren en te bidden. De sfeer van respect en vriendschap in het buitengewoon 
kader, zorgde ervoor dat we elkaar op een andere manier hebben leren kennen. De 
uitwisseling over de grenzen van de eigen Poverello afdeling was een ware verrijking voor ons 
allen.  

Niet dat alles zonder moeite verliep. De busreis van 15 à 16 uur is sowieso een hele 
opgave, voor iedereen. Ook het hoogteverschil en het af en toe (te) warme weer maakten het 
soms zwaar. Maar dit alles vormde geen beletsel voor de onderlinge dienstbaarheid. 
Integendeel, elke hindernis was een mogelijkheid tot solidariteit. Wanneer er een probleem 
was, dan was er altijd wel iemand om het te helpen oplossen, of om de moeilijkheid te helpen 
overbruggen.  Een hartverwarmende ervaring, zowel voor de persoon die geholpen wordt als 
voor de persoon die kan helpen.  

Zonder de accommodatie van de Cité Saint Pierre en de hulp en de ervaring van hun 
medewerkers en vrijwilligers zou zo’n reis niet onmogelijk zijn. Hun bijdrage op praktische vlak, 
onder andere voor de maaltijden en de overnachting van bijna 300 personen, is niet te 
schatten. Koken, opdienen en afwassen voor zo’n grote groep, en dat drie keer per dag, vraagt 
heel wat inzet . Ook het onderhoud van al de lokalen, die we mochten gebruiken alsof we er 
thuis waren, gebeurt niet zomaar vanzelf. Maar naast al dat werk hebben we ook veel begrip 
en respect voor elk van ons ervaren. We voelden in vele dingen dat we echt welkom waren, 
dat ze blij waren om ons te kunnen onthalen in Lourdes en het voor ons zo goed mogelijk 
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wilden. Dit was ook te voelen tijdens de activiteiten die we samen hebben gedaan: de interesse 
bij de getuigenis over Poverello, het meeleven en meedoen bij de avondanimatie op woensdag 
waarin iedereen zich voorstelde, en natuurlijk het enthousiasme op het afscheidsfeest. Voor 
dit alles en zoveel inspanningen die achter de coulissen zijn gebeurd, wil ik, namens alle 
deelnemers, iedereen van de Cité van harte bedanken voor het degelijke en warme onthaal. 
Verder in het krantje vinden jullie ook een getuigenis van Pascale, een Belgische vrijwilligster 
van de Cité. 

Bij onze Poverellogroep waren ook 30 jongeren aanwezig die een eigen aangepast en 
goed gevuld programma hadden. Vele volwassenen waren getroffen door de positieve 
ingesteldheid van de jonge leiding die erbij was en die zich echt bekommerde om de kinderen 
die er bij waren. Dit kan je ook lezen in de getuigenis van Pascal die er samen met haar dochter 
bij was.  

Tijdens de feestelijke Eucharistieviering zagen we nog eens hoe groot onze Poverello 
gemeenschap  wel is. Op een bord waren  honderden kaartjes gekleefd met namen van 
mensen die thuis gebleven waren. Op een ander bord de kaartjes met de namen van onze 
overleden familieleden en vrienden. We voelden ons verenigd met zovelen daar in Lourdes.  

Moge we ons steeds meer verbonden weten met elkaar en met de mensen om ons 
heen, op de eerste plaats met hen die het moeilijk hebben en er alleen voor staan.  

 
Johan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Getuigenissen uit Lourdes  
 
Pascal: 

Het eerste dat ik zou willen zeggen is, "dank u; dank u dat ik samen met jullie die week 
in Lourdes mocht beleven". En dat mijn dochtertje ook mee was, dat maakt het alleen maar 
mooier. Zo veel heb ik ze daar niet gezien want de kinderen hadden hun eigen programma. 
Het is mij opgevallen hoe goed alle kinderen, groot en klein, samenspeelden. De fantastische 
begeleiding zat er ongetwijfeld voor veel tussen. En nu weerklinkt nog steeds in ons 
appartementje "Viva, viva, vivaPoverello -  viva, viva, vivaPoverello".   

Niet enkel mijn dochter, ik probeer ook de fijne geest van Lourdes in mijn hart te 
bewaren. De grote eenvoud, de dienstbaarheid, de gelukkige gezichten, de oprechte 
vriendschap van talrijke reisgenoten hebben mij diep geraakt. De bezinningsmomenten, de 
missen in het groen onder de bomen, de diepgaande gesprekken, ik trek er mij nog steeds 
aan op nu de bedevaart voorbij is en ik weer in de dagdagelijkse realiteit zit. Het zingen, het 
dansen, het feesten onder ons en met de mensen van de Cité; ja, wat kan geluk toch 
eenvoudig zijn. En Jezus wil dat we gelukkig zijn. Laten we daarom bidden voor elkaar, dat we 
steeds proberen vrede en liefde te vinden in de relatie met de medemens en niet in onze eigen 
vergankelijke rijkdommen en zekerheden.  

 
Paul: 

2003-2008-2013 Onze derde bedevaart naar Lourdes 
We waren met 300 Poverellos en werden hartelijk onthaald door onze vrienden van de 

Cité-Saint-Pierre.   
Elke groep verbleef in een paviljoen, in een zaal organiseerden we een Poverello 

onthaal waar we regelmatig samenkwamen en ook iets konden drinken, in het restaurant was 
het zelfbediening en stond een grote groep vrijwilligers klaar om te helpen, de schaapstal van 
Bernadette werd er nagebouwd en is ingericht als kapel F en dit alles in een mooi park.  



We hebben heel wat sterke momenten meegemaakt : de kaarsjesprocessie waarin 
duizenden bedevaarders meestapten, de kruisweg, het bezoek aan de grot, het bezoek aan 
het huis waar Bernadette heeft gewoond F 

Er waren bezoeken georganiseerd in kleinere groepen aan ander communauteiten die 
actief zijn in Lourdes of omgeving. Eén daarvan heeft bij mij een onvergetelijke indruk 
nagelaten : de ontmoeting met de Italiaanse gemeenschap CENACOLO. Deze gemeenschap 
onthaalt jongeren die slachtoffer zijn van drugs. Zij proberen er samen door een sober leven 
in gemeenschap en in gebed stap voor stap een nieuw leven op te bouwen.   

Andere bezoeken werden ook voorgesteld : Het kasteel van Lourdes, een wandeling 
naar de Pic du Ger van waaruit men een heel mooi uitzicht heeft over de stad en de Pyreneeën, 
de tocht naar de oude benedictijner abdij in Saint-Savin in een prachtig bergdorpjeF 

De vrijdagavond konden we tijdens de lekkere barbecue en het feest met zang en dans 
verbroederen met de vrijwilligers van de CitéF het was de kers op de taart van deze goed 
gevulde week. 

Dit alles beleefden we in een ambiance van gebed, ontspanning en hartelijk 
vriendschap. We zullen het niet vlug vergeten. Geen twijfel dat Jan Vermeire zich heeft 
verheugd in dit samenzijn en ons met zijn gebeden heeft overladen.  

 
Pascale: een Belgische vrijwilligster van de Cité Saint Pierre.  

Dit jaar ontvangen we voor de derde keer een grote Belgische bedevaart van de 
vereniging ‘Poverello’ van 21 tot en met 28 juli 2013. Er zullen tussen de 300 en 400 mensen 
deelnemen waarvan 80 procent Nederlandstalig zijn. Wij hebben voor die periode mensen 
nodig  die met hen kunnen communiceren in hun eigen taal, en waarom niet, om hen ter 
plaatse te kunnen begeleiden in hun bedevaart. Als je van plan bent om te komen werken als 
vrijwilliger, zou je dan eventueel tijdens de bedevaart van Poverello kunnen komen?  

Begin januari viel deze vraag in mijn mailbox. Hier kan je alleen maar met een overtuigd 
‘ ja’ op antwoorden want het is een uitgelezen kans om Poverello van dichterbij te leren kennen 
. 

Het zou een onvergetelijke ervaring wordenF 
Terwijl de poverellobussen de laatste kilometers van een lange reis aflegden werd in 

de hele Cité met man en macht gepoetst en werden bedden gemaakt om onze gasten in een 
proper huis te kunnen ontvangen. Even na de middag was het zo ver, vaardige chauffeurs 
reden de bussen tot boven en de bagage werd in een minimum van tijd gelost.  Na een  stevige 
maaltijd, een vlotte kamerverdeling en een verkwikkende douche kon de echte bedevaart 
beginnen.  

Wij, van het paviljoen Sint-Anna, zouden een intensieve cursus West-Vlaams krijgen 
want onze gasten kwamen uit Brugge en Oostende. 

Wat is de taak van een vrijwilliger in een paviljoen? Wij poetsen de kamers en de 
gemeenschappelijke ruimtes, wij onthalen de bedevaarders en maken hen wegwijs in het 
paviljoen en wij doen permanentie. Tijdens zo een permanentie blijf je een aantal uren 
aanwezig in het paviljoen om vragen te beantwoorden, probleempjes op te lossen en vooral 
om te luisteren.  

Naarmate de  bedevaart vorderde leerden we onze mensen beter kennen. We genoten 
van de talrijke contacten, de gesprekken, de kaartavondjes, de spontane zangavonden.  We 
ontdekten de rijkdom van elkeen, de eenzaamheid die schuil ging achter een stralende 
glimlach, de kunst van het ‘sloefjes breien’,  en het ‘ het armbandjes vlechten’. We hadden 
gemoedelijke babbels over man, vrouw, kind en kleinkind. Er kwamen verhalen over lastige 
buren, over verdriet, over problemen in een relatie. Er waren de dolenthousiaste verhalen over 
de activiteiten, over hoe mooi die zee wel niet was, al mocht je er eerst niet in zwemmen. 

We maakten er ook een erezaak om een aantal activiteiten van Poverello bij te wonen. 
Sommige vrijwilligers gingen mee op uitstap, we liepen mee in de kaarsjesprocessie, woonden 
de welkomstavond en de veillée bij, we liepen samen in de voetstappen van Bernadette. Er 
was ook tijd voor feest en we genieten nog na van de zangavond, de barbecue en de 
dansavond.  



Over een aantal dingen waren alle vrijwilligers unaniem: de Poverellobedevaart is 
supergoed omkaderd en voorbereid en de mensen zijn hartelijk, respectvol en rustig.  

Een welgemeende proficiat aan iedereen die de bedevaart organiseerde en 
omkaderde! 

Toen de bussen vertrokken  bleven we allemaal een beetje verweesd achter. De Cité 
voelde leeg aan. Het was dan misschien ook geen toeval dat het begon te regenen bij het  
vertrekF het was alsof de hemel met ons een traantje liet.  

Onze overledenen 
 
Afscheid van Zuster Denise 

In 2007 hadden we in Poverello Kortrijk Zuster Denise uitgewuifd, in vreugdevolle 
dankbaarheid na 19 jaar actieve dienstbaarheid en volle inzet. 

Half juli hebben wij definitief afscheid van haar moeten nemen; ze was net 90 jaar 
geworden. 

Samen met anderen was zij ingegaan op een uitnodiging van Jan Vermeire in het 
‘Parochieblad’ voor ontmoetingsdagen in Poverello Brussel. Daar heeft ze onmiddellijk een 
engagement opgenomen. Enkele jaren later vroeg Jan haar om te gaan helpen aan de verdere 
uitbouw van het jonge Poverello- Kortrijk. 

Van 1988 tot 2007 heeft zij zich met haar vele talenten en enorme werkkracht ingezet 
voor het beheer van het huis en het onthaal van de gasten. 

Mede door haar rijzige gestalte en haar alziende blik straalde ze van bij een eerste 
contact gezag uit. Wanneer je haar beter leerde kennen, ontdekte je haar ware aard: 
aangenaam en vriendelijk in de omgang, steeds blijmoedig, uiterst verdraagzaam. Ze had een 
uitgesproken zin voor eerlijkheid en rechtvaardigheid; ze behandelde iedereen als 
gelijkwaardige - zonder aanzien des persoons. Heel haar levensloop getuigt van haar 
voorkeurliefde voor sukkelaars, armen en minderbedeelden.   

Zuster Denise was zeer open en oprecht in haar spreken en kon tevens heel goed 
luisteren. Anderen konden bij haar aankloppen met hun verlangens en hun pijn.  

Zelf werkte ze veel en ze kon anderen motiveren om steeds beter te doen. Ze had een 
goed oog voor kleine dingen die het leven aangenamer maken. Haar voorbeeld geldt nog 
steeds bij het opdienen van de maaltijd: ‘je moet fier zijn op je bord, kunnen we er niet nog een 
kleurtje aan toevoegen?’zei ze dan. 

Ook wij houden haar biddend in gedachten. 
De Poverello-gemeenschap Kortrijk 

 
Alex (62j), kwam reeds vele jaren in Poverello. Hij hielp mee in verschillende huizen 

zoals, Brussel, Groenstraat, Gent, Banneux, ArdennenF Ook bij grote activiteiten of 
samenkomsten was hij steeds van de partij om een handje toe te steken. Poverello was echt 
wel zijn familie geworden. Na zijn verhuis kwam hij nog regelmatig naar activiteiten, maar 
wegens ziekte moest hij dit stilaan afbouwen. Dat hij zich nog steeds verbonden voelde met 
Poverello was zeer duidelijk. Op het doodsprentje dat hij zelf mee opstelde liet hij vermelden : 
“Alles is goed, alles is in orde, nee ik ben niet dood, ik ben gewoon naar de andere oever met 
Jan”   

Bedankt Alex voor wat je deed, voor wie je was ! 
 
Pater Frans, over wie ik in het vorig krantje schreef, is enkele dagen na onze 

ontmoeting ingeslapen. Hij heeft de wereld niet veranderd, maar voor degenen die hem 
hebben gekend was hij een nederige maar enthousiaste getuige van Gods barmhartige liefde. 
Het was zijn grote verlangen dat iedereen dit zou ontdekken. Aan ons om dit verder te zetten.   

 
 
 
 
 

Familiedag in Oostende 



 
Op de terug weg uit Lourdes ontstond reeds het idee om nog eens samen te komen na 

de reis. We wilden dit niet te lang uitstellen en zo werd de eerste Poverello familiedag gepland 
op 30 augustus. Een datum waarop niet iedereen vrij was, maar we waren toch met 150 
deelnemers. 

We hadden Oostende uitgekozen omdat dit goed bereikbaar is met het openbaar 
vervoer en omdat we daar de geschikte locatie hebben? Bovendien is een dagje aan zee om 
de vakantie af te sluiten ook altijd meegenomen, vooral als de zon van de partij is. En dat was 
ze! 

Het werd een hartelijk weerzien. We starten met een Eucharistieviering en dan volgde 
de broodmaaltijd met soep, koffie en dessert. De fotoprojectie die gans de namiddag 
doorspeelde bracht herinneringen boven. Daarna kon iedereen vrij wandelen langs het strand, 
op de dijk of in de winkelstraten. Een klein groepje trok zich in de namiddag gedurende een 
half uurtje terug in de kerk voor stille aanbidding. Vanaf 15.30u sijpelden de eersten al weer 
binnen voor een tas koffie en de bijhorende koeken. En net als in Lourdes was ook Cindy 
aanwezig met muziek en zang. Er kwamen ook enkele getuigenissen aanbod, o.a. van Zuster 
Cecile en van Rita, die er om gezondheidsredenen er niet bij was in Lourdes, van iemand van 
de jongerengroep en van een vrijwilliger van de Cité. Het waren vooral woorden van dank die 
we hoorden! Woorden van dank voor iedereen die erbij was, voor iedereen die er aan heeft 
meegewerkt. 

 
 
 
 

Ontmoetingsdag voor nieuwe en kandidaat vrijwilligers 
  
Op zaterdag 19 oktober organiseren we voor vrijwilligers die onlangs gestart zijn in één van 
de Poverellohuizen en voor personen die overwegen om zich als vrijwilliger te engageren, een 
ontmoetingsdag in Brussel. We willen elkaar wat beter leren kennen en even stil staan bij het 
ontstaan en de werking van Poverello. We willen er ook samen nadenken over de armoede 
van onze moderne samenleving en sluiten dit samenzijn af met een Eucharistieviering. (Begin 
om 10.30u en einde voorzien om 16.00u. Picknick meebrengen a.u.b.) 
Er kan ingeschreven worden via de verschillende Poverello afdelingen.  Poverello Brussel, 
ingang via de Huidevetterstraat 126b,  is makkelijk te bereiken,  slechts 800m van het Zuid 
station. 

Deze activiteit staat ook open voor personen die de werking van Poverello wat beter 
willen leren ! Van harte welkom.  

 
 

De kampen  
 

Op zondag 4 augustus was het mijn beurt om als leiding aan de slag te gaan om de 
kinderen die kwamen een toffe week te laten beleven. Natuurlijk was ikzelf zenuwachtig bij het 
begin van het kamp, maar naarmate het kamp vorderde voelde ik mezelf meer en meer op 
mijn gemak met de kinderen. De toffe momenten uit het kamp waren voor mij de blije gezichten 
van de kinderen, het leren met de pony’s rijden,F Maar hetgene dat me het meeste bijblijft is 
de avond van het kampvuur, want toen zag ik echt dat iedereen zo goed met elkaar overeen 
kwam en dat deed me echt deugd. En daarmee is mijn voornaamste doel bereikt, namelijk de 
kinderen allemaal samenbrengen tot 1 hechte groep en ze een leuke tijd laten beleven. Zo zie 
je maar dat je zonder al te veel luxe ook een zeer goed kamp kunt hebben want je hebt elkaar 
en dat is voor mij zeer belangrijk !  

Wout 
 
 

 


