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Beste Poverellovrienden,
De drie maanden sinds het 
vorige krantje zijn weer vlug 
voorbijgegaan. Er kwamen 
heel wat positieve reacties 
toe over het vernieuwde 
krantje met de foto’s. Dank u 
wel daarvoor. 

Vanuit het Poverellogebeuren 
wil dit krantje aanmoedigen 
en steunen om het goede en 
het mooie dat er in deze we-
reld gebeurt te zien. Hopelijk 
vinden jullie er wat inspiratie 
en kracht in om mee te wer-
ken aan die betere en mooie-
re wereld.

In Poverello zien we dage-
lijks vele mooie gebaren, we 
ervaren steun vanuit verschil-
lende hoeken, we ontmoeten 
vele mensen die op zoek zijn 
om iets te doen voor ande-
ren. Dit duwt ons verder. Dit 

is eigenlijk het wonder van 
Poverello, het wonder dat 
er elke werkdag 800 warme 
maaltijden bereid en opge-
diend worden, het wonder 
dat er elke dag voldoende 
vrijwilligers zijn, het wonder 
dat dit kan blijven bestaan 
en kan blijven groeien zon-
der dat we grote zekerheden 
hebben. Gewoon elke dag 
mogen vaststellen dat er 
mensen zijn die zich ten 
dienste stellen om te doen 
wat nodig is om mensen te 
verwelkomen en een maaltijd 
aan te bieden. 

Dit betekent niet dat we 
geen zorgen of problemen 
tegenkomen in Poverello. 
Integendeel. We weten dat 
moeilijkheden eigenlijk deel 
uitmaken van het gebeuren. 
Als we een Poverellohuis 

willen zonder problemen 
kunnen we beter de deu-
ren dicht houden maar dan 
is er ook geen Poverello! 
Sommige dagen zijn er veel 
medewerkers en andere da-
gen is het door omstandighe-
den heel krap, maar toch lukt 
het. Sommige dagen loopt 
het precies allemaal vanzelf 
en andere dagen lijkt alles 
tegen te slaan. Sommige da-
gen is er een optimistische 
en vriendschappelijke sfeer 
en andere dagen hebben we 
te kampen met onbegrip en 
agressie. 

De situatie kan van de ene 
dag op de andere, van het 
ene moment op het andere 
helemaal omdraaien. Daaruit 
leren we dat we het gebeuren 
niet zelf in de hand hebben 
en hoe kwetsbaar vrede is. 

Enerzijds kan dit een gevoel 
geven van onzekerheid en 
angst dat het ooit eens zal 
mislopen. Anderzijds werkt 
dit ook bevrijdend en moe-
ten we vaststellen dat we 
alleen maar ons best kunnen 
doen … om dan op het einde 
van de dag te zien dat het 
weer gelukt is. Dit vraagt 
van de medewerkers veel 
dienstbaarheid en de be-
reidheid om er het beste van 
te maken. Zij zijn de dra-
gende krachten achter elke 
Poverelloafdeling. 

In zijn brief van december 
1995 schreef Jan Vermeire : 
“In Poverello zijn er op dit 
ogenblik meer dan 300 vrij-
willigers: mijns inziens zijn 
dat 300 roepingen, vooral 
wanneer men de authentici-
teit en de eenvoud die ‘het 
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werk’ van al deze medewer-
kers kenmerkt, kan vaststel-
len.” Ik wil hiermee niet be-
weren dat alle vrijwilligers, 
op dit moment ongeveer 700 
personen die zich op regel-
matige basis inzetten in één 
van de verschillende huizen, 
hun engagement als een roe-
ping ervaren. Zijn we echter 
als mens niet allemaal geroe-
pen om ‘goed’ te doen? Leeft 
in ons binnenste niet het 
verlangen om iets positiefs 
te doen. Alhoewel bij ieder-
een stress, frustratie of een 
gekwetst zijn de bovenhand 
kan nemen en we misschien 
wel eens het tegengestelde 
doen van wat we eigenlijk 
willen. 

Door wie worden we geroe-
pen ? Vanwaar komt het ver-
langen naar vrede en geluk 
? Krijgen we dit mee bij de 
geboorte of krijgen we dit 
mee met onze opvoeding ? 
Een moeder vertelde me eens 
dat ze het belangrijk vindt 
dat haar kinderen (tieners) 
leren om zich ten dienste te 
stellen. Ze voegde eraan toe 
dat dit essentieel is willen 
ze later ook vreugde kun-
nen vinden in de inzet voor 
anderen. Jongeren die nooit 
geleerd hebben om zich ten 
dienste te stellen zullen ge-
neigd zijn alleen maar dingen 
te doen voor zichzelf, uit ei-
genbelang. Jongeren die wel 
geleerd hebben om zich in te 
zetten voor anderen zullen 
vreugde vinden in het samen 
aan iets bouwen. Ook die 
vreugde van samen iets op 
te bouwen vinden we terug 

bij de vele medewerkers van 
Poverello. 

Welke ontmoeting ligt er aan 
de oorzaak van de roeping 
van Jan Vermeire in 1975, 
hij was toen 55 jaar? Hij be-
schrijft het zelf zo : Een tijd 
later kwam een priester van 
een naburig dorp mij be-
zoeken. We hebben over van 
alles gepraat, maar niet over 
religieuze problemen. Ik was 
getroffen door de echtheid 
van die man, van wie ik aan-
voelde 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 nieuwsgie-
righeid. 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 hon-
derden 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, 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 ont-
moet; 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”. 

Zijn roeping is ontstaan 
vanuit de ontdekking dat 
de Heer hem graag ziet, dat 
Jezus zijn leven heeft gege-
ven ; ‘tot de laatste druppel 
van zijn bloed’. Als je beseft 
dat je zo graag gezien wordt 
dat iemand zoiets voor jou 
heeft gedaan, dan wil je erop 
antwoorden, dan wil je dank 
u wel zeggen, dan wil je iets 
terug doen, niet zozeer uit 
schuldgevoel maar uit dank-
baarheid; je wil meewerken. 

Beste Poverellovrienden, de 
Heer staat ook jou en elke 
mens op te wachten, willen 
we Hem bezien? Hij wil ons 
zijn liefde tonen, niet omdat 
we goed, mooi of slim zijn 
maar omdat hij ons graag 
ziet, het is zijn natuur, Hij is 
enkel liefde. Ondanks onze 
fouten en zwakheden blijft 
hij trouw en steeds bereid 
om met ons opnieuw op weg 
te gaan. Vanuit die liefde 
worden we geroepen en ook 
gezonden om zelf lief te 
hebben. Laat het ons steeds 
opnieuw proberen en elkaar 
erin inspireren en steunen ! 
Laat ons getuigen worden 
van Liefde langs kleine en 
eenvoudige gebaren !

Johan

JAARMIS JAN VERMEIRE
Zoals elk jaar herdenken we op de laatste zaterdag van juli 
het overlijden van onze stichter en bezieler. Dit gaat door op 
26 juli om 11u te Sohier, in het kerkje waar hij de genade van 
de heeft ontvangen. Daarna gaan we naar de begraafplaats en 
eten we samen onze meegebrachte picknick op de plaats waar 
de kampen doorgaan. Voor meer informatie kan je terecht in 
de Poverelloafdelingen. 

Kerkje Sohier waar de jaarmis voor Jan doorgaat en waar ook zijn 
bekering in 1975 plaatsvond
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POVERELLODAG IN 
OOSTENDE 

Net als in 2012, zal er ook nu voor iedereen plaats en eten zijn !

Op initiatief van de vereniging : “For a better life” beleven 
we op woensdag 27 augustus met de grote Poverellofamilie 
onze ‘Dag aan Zee’. Poverello van Oostende zal die dag zijn 
deuren voor ons openzetten. Meer informatie volgt nog via de 
verscheidene afdelingen! 

Poverello Tielt wordt dit 
jaar 25 jaar en de start van 

de kinderboerderij ! .
Dit willen we niet ong-
merkt laten voorbijgaan. 
Op zaterdag 18 oktober 
willen we dit samen vieren, 
tegelijkertijd is dit ook de 
start van de kinderboerderij, 
waar ondertussen gewerkt 
wordt om de gebouwen aan 
te passen. Iedereen die bij 
de werking in Tielt van ver 
of van dichtbij is betrokken 
geweest is er welkom. Ook 
alle kinderen en jongeren 
met hun ouders mogen aan-
sluiten bij de viering. Mgr. 
De Kesel zal voorgaan in de 
Eucharistieviering. Het wordt 
een gelegenheid om ons 
vanuit het gebeurde naar de 
toekomst te richten Hierover 
volgt nog meer nieuws in het 
krantje van september. 

Het Poverellohuis in 
Tielt sinds 1989

Lourdes 2015.
Vorig jaar, in 2013, hadden we voor de derde keer onze 
Lourdesbedevaart. We brachten toen met 290 personen een 
week door in de Cité Saint- Pierre. Vanuit verschillende hoe-
ken, o.a. vanuit de jongerengroep, kregen we toen de vraag : 
Wanneer is de volgende Lourdesweek ? 

Omdat 2018 nog zover is stellen we in 2015 een andere for-
mule voor. Eén Paviljoen van de Cité wordt gedurende een 
maand ingenomen door Poverello. Dit betekent dat we vier 
Lourdesreizen van één week organiseren voor ongeveer 60 
personen ( één bus ). Enkele Poverelloafdelingen vormen 

Met Poverello op weg naar de grot in 2013
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samen een groep die met één bus naar Lourdes trekken. Het 
zal een andere manier zijn om met Poverello op weg te gaan 
en Lourdes beter te leren kennen en om in een kleinere groep 
op weg te gaan. Een reis in een kleinere groep biedt andere 
mogelijkheden. 

Hier het voorstel van de data. Deze kunnen nog aangepast 
worden in de mate dat er kandidaten zijn om aan te sluiten. 

1ste groep: West- en Oost-Vlaanderen.

Vertrek op zondag 28 juni in de avond en aankomen in 
Lourdes op maandagmorgen 29 juni.

Terug naar huis op zaterdag 4 juli in de ochtend en thuis op 
zaterdagavond 4 juli. 

2de groep: Antwerpen, Brussel (Nl) en Limburg.

Vertrek op zondag 5 juli in de avond en aankomen in Lourdes 
op maandagmorgen 6 juli.

Terug naar huis op zaterdag 11 juli in de ochtend en thuis op 
zaterdagavond 11 juli. 

3de groep: Franstaligen en tweetaligen (Brussel, Banneux 
+…). 

Vertrek op zondag 12 juli in de avond en aankomen in 
Lourdes op maandagmorgen 13 juli.

Terug naar huis op zaterdag 18 juli in de ochtend en thuis op 
zaterdagavond 18 juli. 

4de groep: Jongeren en ouders. 

Vertrek op zondag 19 juli in de avond en aankomen in 
Lourdes op maandagmorgen 20 juli.

Terug naar huis op zaterdag 25 juli in de ochtend en thuis op 
zaterdagavond 25 juli. 

De prijs voor gasten en medewerkers is vastgesteld op 270 
euro. In de verscheidene huizen gaat een spaaractie door, die 
recht geeft op een korting van 270 euro naar 240 euro ! Voor 
sympathisanten is de prijs 420 euro, voor kinderen en jon-
geren 150 euro. In deze prijs zijn het vervoer, het verblijf en 
alle maaltijden begrepen. Ook de uitstappen ter plaatse zijn 
inbegrepen. 

Indien u interesse heeft om mee te gaan naar Lourdes, wil dit 
laten weten aan de afdeling waarbij je wenst aan te sluiten. 
Ook met meer specifieke vragen kan u daar terecht. Later 
volgt zeker nog meer informatie. 

Het restaurant in de Cité St. Pierre

Jongeren uit Taizé komen meehelpen in Poverello !
De gemeenschap van Taizé 
nodigt jongeren en jongvol-
wassenen uit om gedurende 
een maand een kleine tijde-
lijke gemeenschap te vormen 
en zich in te zetten voor en 
aan te sluiten bij een bestaan-
de gemeenschap. 

Het is de bedoeling om op 
deze manier de jongvol-
wassenen een ervaring aan 
te reiken van een leven in 

gemeenschap, een regelmatig 
dagelijks gebed (geïnspireerd 
op het gebed van Taizé) en 
te delen in de vreugden en 
zorgen van de gemeenschap 
ter plaatse door er zich ten 
dienste te stellen. 

Als Poverello willen we 
graag op deze uitnodiging 
ingaan. In Brussel willen we 
4 à 6 jongeren gedurende 
een maand (juli-augustus) 

de ruimte geven om op een 
heel concrete manier in 
gemeenschap te kunnen le-
ven, tijd te maken voor het 
dagelijkse gebed en mee te 
helpen in Poverello. Deze 
jongeren zullen onder andere 
in Poverello Brussel meehel-
pen maar kunnen ook uitge-
zonden worden naar andere 
Poverello-initiatieven. 

We zijn ervan overtuigd dat 
de aanwezigheid van deze 
jongeren van verschillende 
nationaliteiten, ook voor ie-
dereen van ons een stimulans 
en een inspiratie zal worden 
in de beleving van onze aan-
wezigheid in Poverello. Hun 
gebedsmoment zal trouwens 
ook openstaan voor iedereen 
die met hen wenst mee te 
bidden. 
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Enkele gedachten uit de ontmoetingsdag voor 
medewerkers van maart 2014.
Onze beweging staat op 
drie pijlers : Onthaal, ge-
meenschap en gebed. Het 
onderwerp van deze ontmoe-
tingsdag ging over de derde 
pijler van Poverello : ‘HET 
EVANGELIE EN GEBED’. 
Voor sommige medewerkers 
is dit een bron van inspiratie 
en kracht, voor anderen lijkt 
dit soms wel een bron van 
tijdverlies. 

De motivatie van de vele 
Poverellomedewerkers is 
heel verscheiden en persoon-
lijk. Deze verscheidenheid 
van achtergronden en visies 
zijn in Poverello een mooi 
en belangrijk gegeven. De 
wil om iets te doen voor an-
deren en de nood van onze 
medemens zijn wellicht 
de belangrijkste en meest 
gemeenschappelijke rede-
nen die ons naar Poverello 
hebben gebracht. Onze nood 
en ons verlangen naar ‘echt’ 
geluk en naar de ‘ware’ zin 
van het leven hebben ons op 
weg gezet. Toch is Poverello 
vanuit een christelijke inspi-
ratie ontstaan en willen we 
dit ook zo houden, terwijl 
we tegelijkertijd veel respect 
hebben voor mensen die zich 
vanuit een andere overtui-
ging inzetten in Poverello. 
We hebben E. H. Degrieck, 
priester van het bisdom 
Brugge, uitgenodigd om ons 
over volgende vragen wat te 
helpen nadenken : 

Hoe kunnen we een open 
gemeenschap zijn, d.w.z. 
waar ook andersdenkenden 

welkom zijn, en toch onze 
christelijke eigenheid niet 
verliezen maar verder verdie-
pen ? 

Hoe kunnen we met respect 
voor andersgelovigen, min-
dergelovigen, niet- gelovigen 
en zoekenden ons christen-
zijn beleven als individu en 
als gemeenschap ?

Hoe kunnen onze verschillen 
een bron van verrijking en 
verdieping worden voor elk 
van ons ? 

Omdat het niet evident is 
om het geheel van de geap-
precieerde conferentie weer 
te geven volgen hier enkele 
gedachten uit de conferentie : 

• E. H. Degrieck bevestigde 
dat er heel wat organisa-
ties en diensten zijn die 
heel degelijk, belangrijk 
en mooi werk verrichten 
voor mensen die behoeftig 
zijn : bejaardentehuizen, 
ziekenhuizen, instellingen 
voor andersvaliden, vluch-
telingen, daklozen … Het 
hoeven daarom geen chris-
telijke organisaties te zijn. 
Het is belangrijk dit te zien 
en er mee samen te wer-
ken. Hij vestigde er ook 
de aandacht op dat we ons 
als christelijke organisatie 
niet beter moeten voelen 
en ook niet beter zijn maar 
anders.

• Er zijn ‘pluralistische’ in-
stellingen. Ze zijn soms 
zeer waarden gedreven. De 

vraag is : kunnen wij en 
hoe kunnen wij als christen 
daar meewerken. Het ant-
woord is uiteraard positief 
en kan aanleiding geven tot 
interessante gesprekken.

• Er zijn ook ‘christelijke’ 
initiatieven. Daar is de 
vraag : hoe kunnen wij hier 
samenwerken met mensen 
die graag met ons mee-
werken, maar dat toch niet 
doen vanuit die christelijke 
spiritualiteit. Hoe behou-
den de ‘initiatiefnemers’ 
die (eigen) christelijke 
identiteit? Ook dit kan 
aanleiding geven tot inte-
ressante gesprekken. 

• Als christen probeert men 
op de eerste plaats vanuit 
Christus te leven. Vanuit 
Hem wordt men dan ge-
zonden naar de medemens. 

• Zijn wij volgelingen van 
Christus met een bijzon-
dere roeping tot zorg voor 
arme mensen? 

 M.a.w. gaat het om 
Christus die wij aanwezig 
weten in de medemens of 
zijn wij in de eerste plaats 
een beweging die zorgt 
voor behoeftigen ? 

• Het respect voor de mening 
van anderen, voor anders-
gelovigen is heel belang-
rijk. Hoe kunnen we anders 
respect vragen en krijgen 
voor onze eigen mening 
en geloof. E. H. Degrieck 
haalde het voorbeeld aan 

van de zusters van Moeder 
Teresa : terwijl zij zelf heel 
christelijk zijn zullen ze 
moslims en hindoes res-
pecteren in hun geloof en 
het hen in hun sterfhuizen 
mogelijk maken om ook 
volgens hun geloof te leven 
en te sterven. 

• Roeping is niet vanuit je 
“rijkdom” armen helpen, 
maar vanuit je eigen ar-
moede. 

• Je kunt zo bezig zijn met je 
eigen heiligheid, zaligheid, 
volmaaktheid, inzet…
dat je het meest wezen-
lijke niet gezien hebt: IK 
WORD BEMIND. Vanuit 
het bemind worden door 
Christus staan wij als nieu-
we mensen in dienst van 
het komende Rijk. 

E. H. Degrieck moedigde 
ons ook aan om het beke-
ringsverhaal van dokter 
Vermeire te blijven tonen en 
vertellen en te blijven zorg 
dragen voor spiritualiteit. Het 
was een leerrijke dag, die 
uitnodigde om na te denken 
over ons eigen engagement 
maar ook over de werking 
van Poverello. Naast de 
broederlijke ontmoetingen 
tussen de vrijwilligers waren 
ook de Eucharistieviering en 
de aanbidding heel intense 
ogenblikken, waar we het 
onderwerp van de dag in 
praktijk brachten. 

Onze overledenen
Op die zonnige zaterdag-
avond van 17 mei heeft Jos, 
na een snel aftakelende ziek-
te, rustig afscheid genomen 
van al wie hem lief waren. 

We kennen Jos als een echte 
natuurliefhebber, een goede 
leraar, een beste grootva... 
Maar in de Poverello van 
Brussel herinneren wij ons 

hem als een ijverige ‘plak-
ker’. Vanaf zijn pensioen-
leeftijd kwam hij regelma-
tig, samen met zijn vrouw 
en een vriendengroep uit 

Westerlo, adressen kleven 
op de Poverelloblaadjes. Een 
plezante tijd, waar heel wat 
is afgelachen en gezellig 
gebabbeld! Door de moderne 
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technische middelen zijn de 
‘plakkers’ overbodig gewor-
den; maar wij vergeten hen 
niet en zijn hen daarvoor 
heel dankbaar.

We wensen enorm veel 
sterkte aan Hortense, zijn 
vrouw, aan zijn kinderen en 
kleinkinderen en aan al wie 
moeten leren leven met de 
lege plaats van Jos. We den-
ken hierbij dan ook aan onze 
trouwe vrijwilligster van 
vrijdag, Mieke, die moest 
afscheid nemen van haar 
enige broer.

Lieve Nanette, Iedereen 
kende je als een héél lieve en 
eenvoudige vrouw. We heb-
ben vele jaren samengewerkt 
in de kleine keuken en ston-
den naast elkaar bij de op-
schep. Je hebt mij trouwens 
goed Frans leren spreken 
want toen ik bij Poverello be-
gon ging dat niet zo vlot. Op 
een subtiele manier verbeter-
de je mij. Het was leuk met 
je samen te werken. Bedankt 
! Agnes.

Antoon , West-Vlaming in 
hart en nieren : harde werker, 
principieel , een hart van 
goud , gul , niet verkwistend 
, eerlijk. Heel veel kwalitei-
ten die we van jou gedurende 
vele jaren mochten leren 
kennen .Je kwam na je op 
pensioenstelling - enige tijd 
voordien kwam je al naar de 
zondagsmis - gedurende 27 
jaar naar Poverello !

Ja , je was 92 toen het niet 
meer ging , je had spijt en je 
dacht elke woensdag aan ons 
: spijt dat je niet meer te mid-
den in de grote keuken de 
afwas kon doen ! Niemand 
mocht je die karwei afnemen 
! Je vond het gezellig rond 
de grote keukentafel : samen 
eten , samen werken . De 
laatste jaren kwam je met 
de trein van Oostende , je 
woonplaats , naar Brussel . 
Je ogen lieten het niet meer 
toe om auto te rijden , je 
had het er zeer moeilijk mee 
maar klagen deed je nooit ! 

Jaren was je de chauffeur van 
Zuster Lucas die je in haar 
klooster ging ophalen.

Je was de raadgever - archi-
tect van Poverello , mede 
dank zei u kwam onze 
Tanneur tot stand. 

Het deed je pijn Poverello 
te moeten verlaten omwille 
van je gezondheid. Op het 
Poverellofeest in Oostende, 
2 jaar geleden , was je er 
voor het laatst bij : je ogen 
en je gezondheid waren 
niet te best maar je hebt 
nog genoten - en wij met u 
-van dat hele schone feest , 
waarvoor dank!!Dank , dank 
, dank Antoon voor al die 
mooie jaren dat we met u 
samen mochten zijn in onze 
Poverello. Het ga je heel 
goed hierboven .

Een getuigenis over pater 
Gabi en zuster Philippe 
Marie.

Het is in 1990 dat de pastoor 
van de parochie van Sint Jan 
en Nicolaas , pater André 
Lemenu, een pater van 
Scheut, werd geïnspireerd 
om in onze wijk een onthaal 
te openen voor de meest be-
hoeftigen en de daklozen van 
het Noordstation. 

Met meerdere mensen van de 
parochie die interesse hadden 
in het project werd een klei-
ne kerngroep van gebed en 
bezinning gevormd. Er werd 
contact opgenomen met Jan 
Vermeire, die aanvaardde om 
ons te helpen bij het opstar-
ten van het project. Zuster 
Philippe Marie, die erg actief 
was in de wijk, maakte deel 
uit van deze kleine kern. Ook 
zij geloofde in het project, 
en zonder zelf ook te hebben 
meegewerkt in Poverello, 
is zij altijd met ons begaan 
geweest, stuurde vrijwilli-
gers en bleef ons steunen. 
Zo is de Poverello van de 
Groenstraat geboren; de 
pastoors die André Lemenu 
opvolgden (ook paters van 

Scheut), bleven altijd erg 
betrokken bij ons initiatief.

In 2000 werd pater Gabi 
Hénault benoemd als pasto-
raal verantwoordelijke van 
de parochie van Sint Jan en 
Nicolaas. Poverello was voor 
hem één van de pastorale 
prioriteiten in de wijk. Voor 
iedereen nam hij zijn tijd, ie-
dereen was van tel, hij kende 
ook de naam van de meeste 
mensen.  
In 2009 heeft hij onze wijk 
verlaten en is hij naar het 
huis van de Scheutisten in 
Embourg vertrokken. Hij 
vond het belangrijk om con-
tact te houden met Poverello 
en zich nog ten dienste te 
stellen in de mate van het 
mogelijke. Zo ging hij regel-
matig naar Banneux, waar 
hij in Poverello op bezoek 
ging, maar waar hij ook de 
zieken van de hospitaliteit 
begeleidde en vooral gewoon 
eenvoudig weg luisterend 
aanwezig was.  
Met veel spijt in het hart om 
zijn heengaan onthouden we 
van hem zijn grote nederig-
heid, zijn eenvoud, zijn dis-
cretie, zijn aandacht vooral 
voor de meest kwetsbaren. 
Hij is gestorven aan kanker 
maar heeft toch niet te veel 
moeten lijden. Van in de 
hemel, dichtbij de Heer, zal 
hij over ons blijven waken. 
We moeten geen schrik heb-
ben om hem iets te vragen. 
Mireille. 

Rosa, een van de aller-
eerste medewerksters van 
Poverello-Kortrijk is onlangs 
van ons heengegaan. Of 
eigenlijk niet ! Rosa is de 
laatste jaren beetje bij beetje, 
bijna ongezien van ons heen-
gegaan. Telkens opnieuw 
klonk het bericht: terug 
ziekenhuisopname, behande-
ling… En telkens, na enkele 
weken, stond zij daar terug 
met dezelfde glimlach, de 
korte maar stevige gezegden, 
de zak met verzorgd herstel-
werk aan de hand…

In haar ‘ officieel actief’ le-
ven werkte Rosa als wijze, 
bekwame en kordate ver-
pleegster in het ziekenhuis 
van Menen, een hele carrière 
lang.

Op pensioenleeftijd ontdekte 
zij Poverello-Kortrijk, waar 
een nieuwe maar even actie-
ve fase begon. 

Vanuit Geluwe, ondanks de 
vervoerproblemen, kwam 
zij een aantal jaren twee tot 
drie maal per week naar de 
Spoorweglaan, om er bijna 
ongezien te werken. Niets 
was haar te min. Met nauw-
gezetheid controleerde zij 
wat binnengebracht werd 
aan te bewaren voeding, aan 
speelgoed, aan spullen voor 
de rommelmarkt… Ze gaf 
alles een geschikte plaats. 
Geen onvolledige puzzel, 
geen gescheurd poppen-
kleedje, geen losse poot van 
een knuffeldiertje ontsnapte 
aan haar aandacht. Alles 
werd met zorg en vaardig-
heid hersteld. 

Eén keer per jaar verscheen 
Rosa op het toneel, tijdens 
het jaarlijks Nieuwjaarsfeest 
voor alle medewerkers. De 
tombola was hààr prestatie, 
zowel wat prijzen als verlo-
ten betrof, in de eigen korda-
te stijl, met véél humor.

Wij missen haar in de 
Spoorweglaan, maar dit rijk-
gevuld leven heeft nu zijn 
voltooiing gevonden in de 
eeuwige vreugde bij de Heer, 
aan wie wij Rosa met liefde 
en dank toevertrouwen.
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Banneux

Ter gelegenheid van de jaarlijkse bedevaart op 3 mei heeft een 
groep van Poverello-Banneux een «spektakel» voorbereid, 
met zang en mime, die een beetje de geschiedenis van 25 jaar 
weergaf. 

De tekst hieronder geeft enkel de rode draad weer, maar het « 
spektakel » was wel heel levendig 

Vijfentwintig jaar geleden, is het allemaal begonnen in 
Banneux  
Wij vieren dus vandaag, 25 jaar Poverello-Banneux  
25 jaar geleden… er stonden bomen in een gebouw, een ver-
laten gebouw.  
Maar de heropbouw begint … het leven herneemt.  
Toen het gebouw klaar was, kon het onthaal beginnen… 
Teresa en enkele anderen waren daar om de bedevaar-
ders van Banneux op te vangen die hun picknick kwa-
men eten en Poverello stelde soep en koffie voor 

ONTHAAL 

Maar er moest een vrijwilligersploeg komen… een kleine 
gemeenschap vormen… 

GEMEENSCHAP 

Jean bad elke dag, heel eenvoudig, met de vrijwilligers. 

GEBED 

Op een dag komt er iemand vragen om in Poverello-Banneux 
te komen wonen … en er zijn anderen die aan de deur hebben 
geklopt.  
In de loop van de tijd zijn er nog mensen bijgekomen. 

 
We proberen in vriendschap te leven. Het koor van Poverello, 
heeft, met enkele liedjes, die sfeer van « Samen Leven » 
weergegeven. 

Deze tekst werd telkens onderbroken met sketches en liedjes, 
onder andere een ode aan allen die meewerk(t)en aan de op-
bouw van dit Poverellohuis door hun aanwezigheid, vriend-
schap, diensten, gebed….

De dag begon met een gebedstocht

Met bijna 700 mensen aan tafel, een lekkere maaltijd, Het koor van 
Poverello Banneux, Mooie en leuke animatie
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Homilie van Mgr Jean-
Pierre Delville, bisschop 
van Luik

Beste broers en zusters,

Jullie hebben pas het evan-
gelie van de leerlingen 
van Emmaüs gehoord (Lk 
24,13-35). Wat is de naam 
van die leerlingen? Eén 
van hen heet Kleophas! En 
de andere? Hij heeft geen 
naam. Waarom? Dat zullen 
wij later zien!

Jullie hebben je op weg gezet om naar hier te komen. Jullie 
hebben deze pelgrimstocht naar Banneux willen maken, om 
hier de Maagd der Armen te ontmoeten, en met alle vrienden 
van Poverello willen jullie hier als gemeenschap samen zijn. 
Poverello is een gemeenschap mét de armen en ten dienste 
van de armen; het woord Poverello betekent de kleine arme, 
het was de bijnaam van Franciscus van Assisi, die voor een 
leven in de armoede had gekozen.

Het is belangrijk samen op weg te gaan, de gewoonten van 
elke dag achter zich te laten, en een plaats te ontdekken die 
ons bijeenbrengt, die een bron is voor ons spirituele leven.

Ook ik ben vandaag op bedevaart, ook ik ben van Luik naar 
hier gekomen om in Banneux te zijn, bij Poverello. Ik dank de 
verantwoordelijken die mij hebben uitgenodigd, die mij hier 
ontvangen te samen met iedereen hier aanwezig. Het is voor 
mij een eer, en een grote vreugde om hier te mogen zijn.

Vandaag 3 mei vieren we twee leerlingen van Jezus: de hei-
lige Filippus en de heilige Jacobus. (Mijn gelukwensen aan 
iedereen hier die de naam Filippus of Jacobus draagt!)

Deze leerlingen zijn apostelen geworden, gezondenen, missi-
onarissen, want zij hebben geloofd in de verrijzenis van Jezus, 
zelfs als het even geduurd heeft voor ze het begrepen hadden.

Ook wij hebben tijd nodig om te geloven in de verrezen Heer. 
En zo ook de twee andere leerlingen waar het Evangelie van 
Lukas over spreekt: Kleophas en zijn anonieme gezel die op 
weg waren van Jeruzalem naar Emmaüs, nadat ze getuige 
waren geweest van het lijden en sterven van Jezus.

Na dergelijke gebeurtenissen was er reden tot wanhoop. Dit 
was dan ook de houding van de leerlingen van Emmaüs: zoals 
wij in Banneux , waren zij als bedevaarders naar Jeruzalem 
gekomen voor het paasfeest, maar ze verlieten Jeruzalem met 
wanhoop in hun hart.

Het feest was goed begonnen, maar was slecht geëindigd, 
met de gevangenneming en de kruisiging van de profeet van 
Nazareth. Deze leerlingen waren verbitterd na alles wat ze 

gezien hadden. Ze keren terug naar huis, en komen langs 
Emmaüs.

En daar komt Jezus tot bij hen. Ze herkennen hem niet, ze 
denken dat hij een vreemdeling is, een bedevaarder. Ze vertel-
len hem hoe triest ze zijn, hoe zekere vrouwen de verrijzenis 
van Jezus verkondigd hebben maar dat de leerlingen hem niet 
gezien hebben. De twee leerlingen hebben de moed verloren, 
zoals ook wij vaak de moed verliezen tegenover de proble-
men van het leven; en zelfs als ze het goede nieuws horen 
dat Jezus verrezen is, geloven ze het niet. Ook wij zijn vaak 
sceptisch of verstrooid als wij het evangelie van de verrijzenis 
te horen krijgen; we zijn soms zelfs onverschillig als anderen 
vol vreugde zijn, want we zijn te zeer bezig met onze eigen 
problemen. Jezus echter verliest de moed niet tegenover hun 
berusting, en begint onderweg tot hen te spreken. De leerlin-
gen blijven niet onberoerd door zijn woorden van hoop, die 
geworteld zijn in Bijbelse interpretaties. Ook vandaag is Jezus 
onze gezel op de weg van ons leven, als wij moeilijke en 
donkere momenten meemaken, maar wij zien hem niet altijd. 
Zijn woord blijft trouw, hij spreekt tot ons en laat ons het licht 
zien.

Jezus nam het initiatief om de leerlingen in te halen op de weg 
en met hen te spreken; en de leerlingen, op hun beurt, nemen 
het initiatief Jezus uit te nodigen bij hen te blijven te Emmaüs.

Ze eten samen; Jezus neemt het brood, breekt het en geeft het 
hen, zoals hij ook gedaan had tijdens het laatste avondmaal. 
Op dat moment gaan hun ogen open en ze herkennen Hem. 
Ze zeggen tot elkaar: “Brandde ons hart niet in ons terwijl Hij 
onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?”

Als wij dus doen zoals deze leerlingen, als wij samen op weg 
gaan, als wij luisteren, als wij uitnodigen, als wij samen eten, 
als wij iemand helpen, dan openen wij de deur van ons hart 
voor Jezus’ aanwezigheid, voor zijn verrijzenis. En als wij 
zoals vandaag eerst het woord van Jezus horen, en vervol-
gens samen de eucharistie vieren en te communie gaan, dan 
ontdekken wij Jezus de Verrezene. Hij is niet ver, hij is nabij 
zonder dat wij hem zien.

Wij zijn dus naar Banneux gekomen in deze tijd van Pasen. 
Het is feest! Wij vieren de Poverello, de heilige Franciscus die 
zijn naam gaf aan de gemeenschap van Poverello. Wij vie-
ren Jacobus en Filippus, de twee heiligen van deze dag. Wij 
vieren Kleophas, een van de twee leerlingen van Emmaüs. 
En dus, wie was de andere leerling? De evangelist Lucas ver-
meldt zijn naam niet. Waarom? Omdat die leerling  de lezer 
van het evangelie voorstelt; en eigenlijk stelt die leerling iede-
re gelovige voor; ieder van ons is deze leerling, die met Jezus 
op weg gaat.

Dus, een mooi feest aan ieder van ons hier verzameld, een 
mooi feest aan iedereen!

Amen! Alleluja!

Mgr. JP. Delville ging voor 
in de Eucharistieviering


