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Beste Poverellovrienden,
Poverello is in beweging. Jullie 
zullen erover lezen in dit krantje. 
We zien dit in de vele activiteiten 
zoals met de Lourdesreis, de ten-
toonstelling in Oostende, de dag 
aan Zee met viering van 20 jaar 
Poverello Oostende … Maar ook 
daarnaast beweegt Poverello elke 
dag. De dagelijkse gebeurtenis-
sen: eten bereiden, opdienen, het 
onderhouden van de gebouwen, 
de boodschappen …  zijn minder 
spectaculair, maar zijn wel het 
basisgebeuren van waaruit de rest 
ontstaat en gedragen wordt. 

Poverello is in beweging. Vele men-
sen komen en gaan, zowel in het 
onthaal als onder de medewerkers. 
Dit komen en gaan is een beetje 
zoals de golven van de zee, altijd 
anders, altijd nieuw, soms rustig, 
soms hevig, niet te sturen … De 
ene periode voelen we ons sterk en 
lijkt alles te lukken. Op een ander 
moment zijn we met weinigen en 

is het alsof de boot zal zinken. Met 
de vele medewerkers proberen we 
de verschillende bootjes op deze 
golven te laten varen en richting 
te geven. In elk Poverello huis zijn 
steeds nieuwe vrijwilligers welkom 
om mee te helpen! 

De aanwezigheid en inzet van de 
medewerkers op de Poverello-boot 
is essentieel: zij zorgen dat mensen 
verwelkomd worden, dat er eten 
is, dat men zich gerespecteerd en 
veilig voelt. Zij zorgen niet alleen 
voor de praktische kant van de zaak 
maar helpen, samen met iedereen 
die aanwezig is, om een klimaat 
van vriendschap mogelijk te maken. 
Iedereen weet dat het niet altijd 
perfect verloopt in Poverello. De 
vele onvoorziene omstandigheden 
vragen regelmatig wat improvisatie 
en creativiteit. Dit zorgt soms voor 
aangename verrassingen, maar soms 
ook voor bijkomende zorgen en 
spanningen. 

Het is goed dat we ons bewust zijn 
van onze eigen beperktheden en 
die van anderen, van elkaars be-
perktheden en vooral dat we onze 
eigen grenzen kennen. We hebben 
zelf geduld en begrip nodig, laten 
we dat dan ook voor elkaar opbren-
gen! Wanneer we onze eigen fouten 
kennen, zullen we minder geneigd 
zijn om de fouten van anderen aan te 
rekenen. Wanneer we beseffen dat we 
veel geduld en begrip hebben gekre-
gen, zullen we dit ook gemakkelijker 
opbrengen voor anderen. 

Onze samenleving leert ons vooral 
om onze fouten en tekorten te ver-
stoppen. We moeten goed overkomen 
en onszelf ‘verkopen’. Het is niet 
door zich beter of gelukkiger voor 
te doen dat men ook gelukkiger 
wordt. In Poverello leren we onszelf 
te zien zoals we zijn. Dit kan wel 
eens een ontgoocheling opleveren 
maar het werkt vooral bevrijdend. 
Door anderen ruimte te geven en hen 
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niet te veroordelen voor hun anders 
zijn, krijgen we ruimte om onszelf 
te ontdekken en te evolueren, een 
gans leven lang. Moeilijkheden die 
we ondervinden op fysiek vlak, in 
het omgaan met onvoorziene gebeur-
tenissen,  in samenwerkingen, zijn 
uitdagingen die ons in vraag stellen, 
ons confronteren met onszelf en ons 
uitnodigen bij te leren en met ande-
ren op weg te gaan. Wanneer men de 
‘problemen’ op die manier benadert, 
worden het positieve en groepsver-
sterkende ervaringen. Wanneer men 
een engagement wil dat afgelijnd en 
op voorhand bepaald is, wordt dit 
oorzaak van frustratie en spanning. 
Door onze zorgen en beperktheden 
te aanvaarden en te beseffen dat we 
anderen nodig hebben om deze te 
dragen, wordt het gewicht ervan min-
der zwaar. 

In Poverello beleven we dit komen 
en gaan ook vanuit het geloof in de 
Voorzienigheid. Dit is geen gemak-
kelijk begrip. Het lijkt wereldvreemd 
en niet meer van deze tijd. Het kan 
ook verkeerd begrepen worden. Er 
zijn twee uitersten: denken dat we 
de vragen en problemen zelf moeten 
beantwoorden en oplossen of niets 
ondernemen en wachten tot anderen 
de zaak aanpakken. In het eerste ge-
val is het gevaar dat men overwerkt 
geraakten zichzelf onmisbaar waant 
en in het tweede geval trekt men er 
zich niets van aan. In het eerste ge-
val kan men bezwijken onder zijn 
engagement en in het tweede geval 
kan men moeilijk spreken van een 
engagement. 

Hoe dit geloof in de Voorzienigheid 
beleven? Is het meer dan een ge-
lukkige samenloop van omstandig-
heden? In volgende citaten getuigt 
Jan Vermeire van zijn geloof in de 
Voorzienigheid: 

“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.

… Laten wij ons geen zorgen 
maken voor de toekomst: indien 
wij geloven in het Leven en ons 
hart openstellen voor de anderen, 

zullen wij samen alle moeilijkhe-
den overwinnen.” (juni 1988)

“Om de steile berg weer op te 
klauteren moet men zijn onmacht, 
zijn kleinheid aanvaarden : nie-
mand is bekwaam om het alleen 
te doen.  Wilskracht is nuttig, 
maar zal niet voldoende zijn om 
bv. een depressie te overwinnen.  
Laat ons maar bekennen dat we 
dikwijls alleen maar bekwaam 
zijn om een beetje goede wil op te 
brengen.  Laat ons vooral nooit 
de armen laten zakken !  Ook 
al voelen wij ons miserabel, wij 
moeten altijd denken aan de on-
eindige Barmhartigheid en zoals 
mijn moeder zei : “Jan, al voel je 
je nog zo slecht en heb je enorme 
problemen, je moet altijd de Heer 
loven en danken.  Je zult zien, 
altijd wordt je geholpen.” (juni 
1997)

De Voorzienigheid heeft ons veel 
geholpen vanaf de stichting van 
Poverello.  Wij hebben geen sub-
sidies en spijts alle problemen is 
het gegroeid, de huizen verme-
nigvuldigden zich, dank zij de 
inzet van honderden medewerkers 
en het groot hart van duizenden 
anderen die ons steunen : het 
hart, de liefde staat centraal in 
Poverello.

… Alles verloopt daarom niet al-
tijd van een leien dakje, er wordt 
enorm gewerkt, maar men moet 
erin geloven en vooral het sa-
men doen, met hart en ziel.  Veel 
jongeren die bij ons komen zijn 
getroffen door de optimistische 
sfeer die zij bij ons vinden, spijts 
de schrijnende miserie.

De kracht ?  Liefde !  Spijts al 
mijn tekortkomingen, mijn zwak-
heid, mijn onmacht, moet ik mij 
altijd naar de bron van de Liefde 
keren, er de nodige energie put-
ten om recht te blijven.  Ik mag 
niet opgeven, loslaten, twijfelen.  
Zelfs in de diepste afgrond waar 
ik mij bevonden heb, was er al-
tijd een klein lichtstraaltje.  Er 
is hoop voor iedereen, want er is 
altijd iemand die ons liefheeft ! 
(juni 1998)

Het geloof in de Voorzienigheid is 
dus meer dan alleen maar blij zijn 

wanneer alles goed gaat. Succes is 
zelfs geen garantie dat men goed 
bezig is! God is nabij in de beproe-
ving en in de vreugden. Hij werkt 
door mensen die hun hart open zet-
ten en uit liefde handelen. Door hen 
realiseert Hij zijn Rijk. Dit is wat 
Poverello al vele jaren recht houdt, 
elke dag opnieuw. Poverello is geen 
succesformule maar wordt dagelijks 
gedragen door honderden mensen die 
komen om anderen te helpen en zich-
zelf op de tweede plaats zetten. Onze 
motivatie is misschien niet altijd even 
zuiver maar vroeg of laat, meestal 
in de beproeving, zal men voor de 
keuze komen te staan: doe ik het voor 
mezelf, voor mijn eigen eer, of doe ik 
het voor anderen. 

Het verborgen engagement van de 
vele medewerkers, de trouwe inzet 
op de achtergrond bij het kuisen, de 
was en de strijk, de administratie, de 
afwas, het bereiden van de maaltijden 
… het zijn de bouwstenen van een 
Poverello thuis. Het is het hart dat 
spreekt via de handen en voeten om 
te vertellen: welkom, welkom zoals 
je bent. Dit samen waar maken door 
de gewone huishoudelijke taken op 
te nemen creëert, in alle verschei-
denheid, een ware familieband. Het 
inspireert en moedigt aan tot respect, 
begrip en liefde! Het is een bron van 
vreugde, ook in de beproeving. 

Verder zal u ook lezen dat er in de 
Sint Antoniuskluis in  Zottegem een 
nieuw Poverello huis zal opengaan. 
Dit terwijl er al veel gevraagd wordt 
van de medewerkers, om de be-
staande diensten in de verschillende 
huizen dagelijks waar te maken en 
verschillende afdelingen opzoek zijn 
naar een zekere verjonging en ver-
sterking. Toch durven we ook deze 
stap te zetten in het geloof dat dit niet 
zomaar op onze weg gekomen is. Wie 
dit zal doen en hoe dit zal gebeuren, 
zal al gaande duidelijk worden. Wie 
zich aangesproken voelt om mee te 
werken in één van de afdelingen kan 
steeds contact opnemen voor een 
kennismaking   ondertussen doen we 
‘stille voort’. 

Van harte welkom!
Johan
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Afscheid van medewerkers Roza en Jan
Regelmatig komen nieuwe medewerkers toe maar er zijn ook mensen die, soms na vele jaren, hun engagement (moeten) stop 
zetten omwille van gezondheidsredenen of door andere omstandigheden. Roza en Jan kwamen al vele jaren op maandag in 
Brussel meehelpen. Op hun laatste dag namen ze afscheid en Rosa en Jan schreven, op onze vraag, ook een woordje. Vele toe-
gewijde medewerk(st)ers die vroeger op regelmatige basis kwamen meehelpen leven van op afstand nog mee met het Poverello 
gebeuren. Langs dit tijdschriftje laten we hen laten weten dat we voort doen dankbaar voor hun hulp en blijvende sympathie! 
Zij blijven tot onze Poverello-familie behoren en zijn steeds welkom! 

Hier Rosa en Jan aan het woord: 

We hebben zopas afscheid genomen van 
Poverello. Het voelt wat onwezenlijk 
aan. We kunnen de Poverellotijd niet 
zomaar achter ons laten. 

Een mooie tijd, een onverwacht lange 
tijd toch ... zo’n 25 jaar, ja dat kruipt in 
de kleren ... 

Waarom doet een mens dat, zich engage-
ren als vrijwilliger, vrijwilligster? Je ver-
dient er niets aan maar we kunnen nu wel 
zeggen, het heeft ons verrijkt.  
Waarom heeft dokter Jan Vermeire ooit 
die stap gezet? Loslaten van zekerheden, 
van comfort, van rijkdom om dan het 
roer totaal om te gooien en te kiezen voor 
een heel andere wereld. Ongelooflijk 
moeilijk en moedig moet het voor hem 
geweest zijn. Het kiezen voor de wereld 
der armen, toekomst-lozen, uitgestote-
nen, ontgoochelden. Als je gelooft in zijn 
sterk engagement, dan wil je toch met 
genoegen meehelpen om zijn project, zijn 
droom waar te maken.  
Zijn ommezwaai begon in 1978 en is 
tot op vandaag nog steeds werkelijkheid 
dankzij de inzet van zovele vrouwen, 

mannen en steeds meer jeugdigen ook; 
jongeren op zoek naar zingeving en diep-
gang, hun weg zoekend in deze veeleisen-
de wereld, ze zijn welkom in Poverello. 

Een dag per week jezelf opzij schuiven 
en je met overgave gooien in de alle-
daagse opvang, het ontmoeten van vele 
karakters, het plannen en bereiden van 
de eetmalen, bedienen en opruimen, het 
ophalen van voeding bij goedmenende 
bedrijven en zelfstandigen, het onder-
houd, de was en de strijk, het onderhoud 
van de slaapkamers, een nooit ophou-
dende zorg en bekommernis tot het be-
waken van een goede verstandhouding 
en het koesteren van vriendschappen. 

Zich lange tijd belangeloos beschikbaar 
stellen voor anderen; de onthaalden 
leren kennen is niet vanzelfsprekend, 
iedereen heeft zijn eigen verleden, zijn 
eigen leed, zijn eigen karakter. Je wordt 
er ook geconfronteerd met jezelf, jouw 
verleden, jouw karakter, jouw verwach-
tingen ... Je moet als vrijwilliger enorm 
veel begrip tonen, toch mag je je niet 
laten ompraten, je moet correct blijven 

met iedereen, je moet zelf ook kunnen 
incasseren, soms op je strepen staan, 
zaken door de vingers zien, maar ook 
kunnen zwijgen.

Al hebben we nu onze activiteiten ge-
stopt, de vele mensen die we hebben 
ontmoet en leren waarderen, blijven in 
onze gedachten. Ook de fijne gebeur-
tenissen die we hebben meegemaakt: 
huwelijksfeesten,  
muziekoptredens met ons amateuren-
semble, de uitstappen naar Banneux, 
naar Sohier en Gembes ... 

Vooral de ontmoetingen met Jan 
Vermeire die we nog mochten leren 
kennen en de contacten met de verant-
woordelijken, met de vaste en trouwe 
medewerkers en medewerksters waar-
onder de zusters Hilde en Beatrijs blij-
ven een bijzondere plaats innemen in 
onze herinneringen. 

Een welgemeende dank aan elke mens 
die we er mochten ontmoeten. 

Rosa en Jan (juli 2017) 

Onze overledenen
Dr. Bert uit Tongeren
Woensdag 28 juni 2017 verloor 
Poverello Tongeren Dokter Albert (Bert) 
en meteen ook één van zijn trouwste 
vrijwilligers. 

Vanaf de eerste besprekingen voor de start 
van een Poverello-huis in Tongeren was 
Bert een grote voorstander van dit initia-
tief. Twee redenen lagen aan de grondslag 
van zijn geestdrift voor dit project: 
De enorme grote waardering voor de 
persoon van Dr. Jan Vermeire, zowel 
op, professioneel vlak als op het vlak 
van de inhoudelijke Christelijke waar-
den waarvoor zowel Poverello als Jan 
Vermeire borg stonden. 

Wanneer Bert op pensioen ging was de 
tijd aangebroken om Poverello Tongeren 
ook op praktisch gebied te helpen.  
In de “donderdagploeg” was hij van dan af 
een niet weg te denken vrijwilliger. Geen 
enkel werk was voor hem te min, maar 
vooral het onthaal in het bonnekeslokaal 
was voor hem van ontzaglijke waarde. 

Vanaf het eerste contact met Poverello 
wilde hij de nieuwe bezoekers de echte 
waarden van Poverello laten kennen en 
voelen: “Wat ge voor de kleinste en de 
zwakste van de Mijnen gedaan hebt, hebt 
ge voor Mij gedaan”. Wat hij jarenlang 
in zijn dokterspraktijk had toegepast, kon 
hij nu voortzetten bij PovereIlo. 

Ik heb het geluk gehad om met Dokter 
Bert (ik noemde hem steeds – en nog 
altijd – geen Bert maar “Doktoor”) tien-
tallen jaren samen te werken op parochi-
aal gebied en de laatste jaren samen met 
hem dagelijks de Eucharistieviering te 
mogen bijwonen, dank zij Pastoor Albert. 

Ik kan dan ook getuigen dat zijn enor-
me inzet steeds gestoeid was op de 
Christelijke waarden waarin de liefde 
en de aandacht voor de allerkleinste en 
zwakste in het middelpunt stonden. 

Bert zou dit alles niet hebben kunnen doen 
was hij niet geruggesteund geweest door 
een sterke en gelovige echtgenote. (Achter 
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alle sterke mannen staan sterke vrouwen). 
In alle stilte steunde ze haar echtgenoot 
en wat meer was, ze werkte ook in alle 
stilte voor de parochie en voor Poverello. 
Dagen, weken, maanden maakte ze hand-
werken voor Poverello die tijdens de 
opendeurdag verkocht konden worden, 
om nog niet te spreken over de wekelijkse 
versiering van het altaar en het beeld van 
O.LVrouw door prachtige bloemen. Ze 
deed dit in de geest van: mijn linker hand 
moet niet weten wat mijn rechter geeft. 

Bij dit heengaan past het ook even te 
denken aan diegenen die Bert gaan mis-
sen en die verder moeten met een lege 
plaats in hun midden. Wellicht is de 
volgende gedachte een steun om verder 
te doen: Wees niet bedroefd, ik ben niet 
ver weg, ik ben alleen aan de overkant. 
Laten we daarom het voorbeeld van 
Dokter Albert (Bert) in ons dagelijks le-
ven navolgen om, als onze tijd gekomen 
is, hem en onnoemlijk vele anderen aan 
“de overkant” te mogen ontmoeten. 
 
DANK U BERT 
DANK U DOKTOOR

Dictus

Annie uit Kortrijk
Op 17 juni kregen wij in Kortrijk het 
ontstellende bericht van het plotse over-
lijden van Annie, zeer trouwe mede-
werkster van Poverello Kortrijk.
Annie werd geboren in een zéér talrijk 
gezin. De “ inzet voor anderen “ was 
voor haar vanzelfsprekend. Zij had dit 
gedaan, eerst voor jeugdbewegingen, 

daarna als pleegmoeder, en later voor al 
wie behoeftig was, onder welke vorm 
ook. Zij was ook de trouwe toeverlaat 
voor haar zieke echtgenoot en de warme 
oma voor haar geliefde kleinkinderen.

In Poverello had zij een héél goeie band 
met de medewerkers. Hier kon zij, naar 
haar zeggen “ haar hart eens luchten, 
samen lachen, en ook intense gesprek-
ken voeren”. Tot een paar dagen voor 
haar “onvoorziene “ dood, deed zij de 
keuken en zorgde ervoor dat er smake-
lijk kon genoten worden. Niemand kon 
vermoeden dat dit de laatste kookbeurt 
van Annie zou worden. 

De herinnering aan Annie zullen wij 
met piëteit bewaren. Wij vertrouwen 
haar nu toe aan de Heer van alle Leven 
en laten ons blijvend inspireren door 
haar dienstbaarheid. 

Paul uit Kortrijk 
Sinds het najaar 20OO kwamen Trees 
en Pol samen helpen in Poverello 
Kortrijk nadat zij hun bloeiende sport-
winkel gesloten hadden. Zij kwamen 
op dit idee nadat zij in Waregem, in het 
toen nieuwe stadhuis, onze stichter JAN 
VERMEIRE hadden gehoord. Het werk 
in Poverello leek voor Pol een vervolg op 
wat hij uit zijn jeugd, als Kajotter, ont-
houden had van Cardijn: “ Inzien, oorde-
len, handelen…” 

Trees en Pol namen al die jaren, op don-
derdag, samen hun volle verantwoorde-
lijkheid op, zelfs toen zij zwaar lijden in 
hun gezin te dragen hadden.

En toen verscheen een schijnbaar “ on-
schuldig “ ziektesignaal bij Pol waarvan 
hij alleen aanvankelijk de ernst vatte. Met 
het hele gezin werd het afscheid voorbe-
reid. Op 24 juli zou Pol van dit leven hier 
naar HET LEVEN gaan…waarin Pol 
vast geloofde. Poverello Kortrijk zal hem 
héél lang indachtig zijn. 

Mecy uit Brussel
Mecy, de oudste vrijwilligster van 
Poverello Brussel, 94 jaar,  is onlangs over-
leden. Tot twee maanden voor haar over-
lijden kwam zij de zaterdagen meehelpen. 
Sinds meer dan 12 jaar hielp zij mee bij 
de bediening van de maaltijden. De laatste 
jaren werkte ze vooral in de keuken.

Ze was als heel klein kind met haar 
2 zussen naar België gekomen en ze 
woonden vlakbij elkaar, altijd in dezelfde 
straat. Haar zussen had Mecy helaas al 
enkele jaren geleden verloren. Mecy was 
nogal stil en sprak zelden over zichzelf. 
Toen ze op het laatst in het ziekenhuis 
lag, hoorde ik van een heel trouwe vrien-
din dat Mecy bij een toneelclubje was en 
dat ze ook samen aquarelleerden. Ook 
maakte ze vroeger graag lange wandelin-
gen, ze hield heel erg van de natuur. Van 
beroep was zij fysiotherapeut.

Ze kwam heel graag naar Poverello en 
wilde altijd bezig zijn. Iedereen mocht 
Mecy erg graag!

Mieke

Poverello in de Sint Antoniuskluis!
Het ontstaan en de groei van de 
Sint Antoniuskluis: de geschie-
denis van de gedreven pater 
Antonius Haegeman
In 1891 bouwen de ouders van Pater 
Antonius Haegeman (°1886 - + 1969) 
een kleine kapel ter ere van Sint Antonius 
uit dankbaarheid om de genezing van hun 
zoon. In 1917 wordt de kapel vergroot uit 
dankbaarheid voor de priesterwijding van 
pater Antonius in 1916. 

Vanuit de Derde Orde in Gent 
(Brandstraat) ontstond de Sint 
Antoniuskring. Pater Antonius 
Haegeman was de voortrekker en bezie-
ler en wilde iets doen voor de mensen 

die in armoede leefden. Hij wilde dat 
men vanuit de Derde Orde hen nabij 
zou zijn en helpen op vele vlakken: voe-
ding, huisvesting, kledij, verwarming, 
onderwijs … In de jaren 1920 wensten 
zij ook franciscaanse bezinningsdagen 
in te richten. In 1939 is het eerste ge-
bouw met keuken, eetplaats en slaapzaal 
met zeventien ‘chambrettes’ klaar om de 
eerste groep retraitanten te ontvangen. 
Na de oorlog kwamen de juffrouwen de 
Vin zich in Knutsegem vestigen om er 
zich belangeloos in te zetten en nam het 
aantal retraites toe terwijl in de zomer 
kinderen van ‘het werk der verlatenen’ 
op verlof kwamen. Zo ontstond er een 
opvang voor weeskinderen (meisjes) 

terwijl ook de bezinningsgroepen ble-
ven komen. Door gebrek aan plaats 
werd in 1959 een nieuw gebouw inge-
huldigd voor de weeskinderen.

 In 1967 kreeg het bezinningshuis zijn 
huidige vorm en werd de nieuwe kapel 
opgetrokken met erboven de kamers. 
De vroegere binnen-kapel werd omge-
vormd tot recreatieruimte. 

In 1969 werd die doelgroep uitgebreid en 
werden er ook kinderen door bemidde-
ling van de jeugdrechtbank opgevangen. 
Door de daling van het aantal kinderen 
beslisten de Franciscaanse werken het 
kinderopvangtehuis in 1988 te sluiten. 
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Via de Fraterniteit van Tiberiade 
naar Poverello
Door het sluiten van het kindertehuis en 
het verminderen van de bezinningsgroe-
pen begon men uit te kijken naar een 
nieuwe bestemming voor de gebouwen. 
De grote bezorgdheid was dat de francis-
caanse geest er zou blijven leven en dat 
de deur zou blijven openstaan voor be-
hoeftigen. Na vele jaren van zoeken wer-
den in 2009 de gebouwen overgedragen 
aan de Fraterniteit van Tiberiade om hen 
de mogelijkheid te bieden er een Vlaamse 
gemeenschap te starten en er jongeren en 
behoeftigen te verwelkomen in een geest 
van broederlijkheid en gebed. 

Door verschillende omstandigheden 
is men er niet toe gekomen om echt 
van start te gaan en in 2015 begon 
een zoektocht naar een vereniging die 
een zinvolle bestemming zou kunnen 
geven aan de gebouwen, trouw aan 
de oorspronkelijke roeping die pater 
Antonnius Haegeman voor ogen had. 

Toen in juni 2016 een dertigtal men-
sen van Poverello op bezoek waren bij 
de gemeenschap van Tiberiade, stelt 
broeder Bart de vraag of Poverello zou 
kunnen helpen om een werking uit te 
bouwen in de gebouwen. 

In september 2015 was in Poverello 
Brussel een internationale jongeren 
gemeenschap gestart. Deze jongeren 
helpen er mee in het dag- en nachtont-
haal, vormen samen gemeenschap en 
staan ook in voor het dagelijks gebed 
geïnspireerd op het gebed in Taizé. In 
februari 2017 kondigen zich voor de 
maanden maart en april twaalf tot veer-
tien jongeren aan. Dit was het signaal 
om met broeder Bart contact op te ne-
men. Na enkele gesprekken ontstond de 
overeenkomst dat mensen uit Poverello, 
en speciaal de jongeren van de internati-
onale gemeenschap, een werking zullen 
opbouwen in de gebouwen terwijl de 

Fraterniteit van Tiberiade verbonden 
blijft met het gebeuren en, in de mate 
van hun mogelijkheden, zal meehelpen 
bij de spirituele begeleiding. 

Wat wil Poverello doen in de Sint 
Antoniuskluis? 
De Sint Antoniuskluis wordt een tweede 
thuis voor de internationale jongeren 
gemeenschap. (Hun eerste thuis en 
basiservaring is Poverello in Brussel). 
Eenvoud en soberheid worden belang-
rijke elementen in het leven ter plaatse. 
Het evangelie beleven zal de basis 
zijn voor hun doen en laten: “Bemint 
elkander zoals Ik u heb bemind.” (Jo. 
15,12). Het wordt een dagelijkse uitno-
diging om te leven in dienstbaarheid, 
in gemeenschap en in gebed door de 
gebouwen te onderhouden, in de tuin te 
werken en in een geest van respect en 
broederlijkheid mensen te onthalen: 

1. Behoeftigen en medewerkers uit de 
verschillende poverello afdelingen 
kunner er enkele dagen komen 
meeleven.

2. Zoekende jongeren kunnen door het 
leven in gemeenschap gedurende 
enkele dagen een nieuwe ervaring 
opdoen.

3. De bedevaarders van de sint antoni-
uskapel kunnen er bemoediging en 
vriendschap vinden en delen.

4. Groepen en klassen kunnen er op 
bezoek en bezinning komen.

Er zullen wel enkele aanpassingen moe-
ten gebeuren aan de gebouwen maar we 
willen, zo snel als mogelijk, op regel-
matige basis aanwezig zijn. 

De Sint Antoniuskluis: een in-
strument om mensen te verwel-
komen!
Het is een geheel van gebouwen en ter-
reinen met vele mogelijkheden gelegen 
in de mooie en rustige omgeving van de 
Vlaamse Ardennen:

1. De Sint Antoniuskapel: een bede-
vaartsplaats 
De Sint Antonius kapel wordt da-
gelijks bezocht door mensen die er 
komen bidden, danken of een gunst 
komen vragen. Deze kapel is dage-
lijks open van 10 uur tot 19 uur. 

2. De Sint Antoniuskluis: een bezin-
ningshuis dat bestaat uit: 
Een refter en vergaderruimten waar 
groepen overdag terecht kunnen. 
Een zestigtal kleine kamers die wel 
wat aangepast moeten worden.
Een kapel waar elke dinsdag om 
18:30 Eucharistie wordt gevierd. 

3. Het gemeenschapshuis: voorheen 
het weeshuis 
Hier zal men starten met een gemeen-
schap om met enkele mensen samen 
te leven en ook enkele personen te 
verwelkomen. Er zijn 12 kamers be-
schikbaar met leefruimtes en sanitair. 

4. Het parkje achter de Sint 
Antoniuskapel: met vier beel-
dengroepen die legenden van Sint 
Antonius vertellen en waar ook 
broeder Antonius Haegeman begra-
ven ligt. 

5. Een groentetuin, een basketbal-
terrein, een voetbalveldje, een 
parking 

6. Het bos achter het voetbalveld 
wordt het Carceri genoemd: daar 
staat het Mariabeeld van Onze 
Lieve Vrouw ter Engelen. 

De Sint Antoniuskluis: praktisch 
Adres: Knutsegemstraat 57 te 9620 
Zottegem
Mail: st.anton@poverello.be  
Website: www.poverello.be 

RefterKapel
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Lourdes
Voor onze bedevaart naar Lourdes werd 
als thema gekozen: een weg van ont-
dekking. De jongeren van de Poverello 
gemeenschap hebben hiervoor samen 
een logo ontworpen.

In het hart van deze ontdekking vinden 
we de ontmoeting van alle “Poverello’s” 
en Maria. We hebben geprobeerd 
om ons in de plaats te stellen van 
Bernadette en ons voor te stellen hoe zij 
de ontmoeting met Maria beleefd heeft. 
Het gaat niet over een afstandelijke aan-
bidding maar een intieme ontmoeting 
tussen twee harten. Daarom dat de per-
soon op de afbeelding, die elk van ons 
kan zijn, en Maria elkaar broederlijk 
omarmen, misschien zelfs omhelzen. 

Om Poverello voor te stellen staat de 
Tau – het kruis van Franciscus, dat het 
symbool geweest is voor Poverello sinds 
zijn oprichting (Jan Vermeire heeft zich 
laten inspireren door het leven van Sint 
Franciscus). Tegelijkertijd vertegenwoor-
digt het kruis ook wat we zijn en wat we 
meedragen tijdens onze ontmoeting met 
Maria. We dragen allen een kruis, ons 
kruis … we zijn allen vertrokken naar 
Lourdes voor verschillende redenen, we 
zijn er aangekomen met onze moeilijkhe-
den, ons verdriet, ons lijden, onze angst, 
onze kwetsbaarheden …

Maar, de ontmoeting met Maria stopt 
niet bij haar. Zoals met Bernadette, 
nodigt Maria ons uit aan haar zijde om 
ons steeds meer te openen voor God. 
Zij nodigt uit om met haar ons te laten 
doordringen door Zijn Liefde. Ook 
onze Paus Franciscus heeft er ons aan 
herinnerd in zijn toespraak in Fatima 
(mei 2017) dat de devotie tot Maria niet 
de eindbestemming is van ons geloof, 
Maria is niet het eindpunt, zij toont ons 
de weg naar God. In de tekening kunnen 

we zien dat Maria ons de weg toont. Zij 
nodigt ons uit om de weg te nemen die 
naar God leidt om ons te openen voor 
de liefde, de barmhartigheid, de verge-
ving, de vrede, de vreugde …

Dat was de uitnodiging aan alle deel-
nemers van de Poverello-Lourdes be-
devaart. Maar Gods liefde ontdekken is 
geen abstracte zaak: door ons te openen 
voor hetgeen in ons hart omgaat en nog 
meer door ons te openen voor hetgeen 
in het hart van onze buur omgaat dat we 
het vinden. Bernadette, heeft ons, door 
haar leven, een voorbeeld getoond en 
Maria blijft er ons toe uitnodigen. 

Op het einde van de bedevaart getuig-
den velen in deze richting. Voor elk van 
ons was het een kans om een stapje te 
zetten op onze levensweg of heel een-
voudig zich wat meer bewust te worden 
waar we staan op onze levensweg. 

Bij de terugkeer op de bus hebben ver-
schillende personen hun ervaring ge-
deeld. Ik vond het heel interessant om te 
vernemen hoe elkeen door het gebeuren 
werd geraakt. Velen onderlijnden het 
belang van de anderen te leren kennen, 
het belang van de gesprekken waar men 
een stukje van zijn leven met elkaar 
deelt. Het waren bronnen van inspiratie 
en energie om verder te gaan. Anderen 
vertelden over meer spirituele en per-
soonlijke ervaringen: hoe zij van binnen 
in hun hart werden geraakt, ik heb ge-
tuigenissen gehoord van verzoening met 
zichzelf en met het verleden. Voor deze 
personen waren de momenten in het 
heiligdom meer de sterke ogenblikken: 
het binnen gaan in de grot, de kaarsjes 
processie, de baden, de kruisweg … 

Velen konden ook het contact met de 
natuur sterk waarderen: de kwaliteit van 

de rust die de weidse natuur uitstraalt; 
ver van Brussel, ver van de stad en van 
Poverello: welke rust en welke schoon-
heid! 

Hier enkele getuigenissen uit de eerste 
hand, ook die van mij.

“Naar Lourdes gaan heeft mijn leven 
veranderd. Voor ik naar Lourdes ging 
heb ik heel wat zaken in mijn leven ge-
daan, maar niet zoals ik ze nu doe. Ik 
kon mij niet voorstellen dat ik ooit naar 
Lourdes zou gaan, vooral na al wat ik 
al heb meegemaakt in mijn leven, in de 
straat … Ik heb veel hoogten en laagten 
gekend…
In Lourdes werd ik het meest geraakt 
door de film van Bernadette (ik heb 
zelfs geweend) en ook het zien van 
Bernadette in Nevers. Het contact met 
de anderen en de sfeer van respect heb 
ik zeer gewaardeerd. 
Voor mij, heeft dit mijn leven veranderd, 
zie je Ana, zelfs al ben je een slecht per-
soon of al heb je slechte dingen gedaan, 
er is altijd hoop. In Lourdes heb ik over 
mijn leven nagedacht,. Ik voelde alsof 
er iets begon te branden hier (terwijl hij 
wijst naar zijn hart) en nu begint het te 
schitteren.” 

“Lourdes, Het was mooi, het was goed. 
Ik ben een beetje filosoof en dan denk 
ik dat we allemaal respect moeten heb-
ben voor de Maagd Maria en voor de 
Christus. Ik heb vooral genoten van de 
natuur, het zwemmen in het meer en de 
tocht in de Pyreneeën wanneer we naar 
Gavernie gingen met de jongeren van 
uw groep.” 

Voor mij was deze bedevaart een uitda-
ging. Ik moest een bus leiden en anime-
ren in het Frans, wat niet gemakkelijk is 
voor mij. Maar iedereen was begripvol 
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en geduldig met mij. Doordat ik me 
vooral op de organisatie van de bede-
vaart richtte heb ik niet ten volle kunnen 
aanwezig zijn op bepaalde momenten, 
er was altijd wel iets dat gebeurde, iets 
dat moest opgelost of voorbereid wor-
den. De dag in Gavernie was voor mij 
wel het meest ontspannen moment. 
Het was mooi om de verschillende 
deelnemers te leren kennen uit de an-
dere Poverello-huizen en vast te stellen 
dat elk huis een eigen dynamiek heeft: 
een eigen manier om “Poverello” te 
zijn. Het was een vreugde om getuige 
te mogen zijn van wat in sommigen 
harten omging, iets te vernemen over 
hun verhaal of gewoon met elkaar op te 
trekken. 
Er waren ook moeilijke momenten, 
waar niets leek te lukken … maar in al 
deze momenten voelde ik dat God aan-
wezig was en op een bepaalde manier 
waren het gelegenheden om meer over 
mezelf te leren, mijn grenzen en wat ik 
wil leven in Poverello. 

Ana

Wat mij betreft, is Lourdes niet echt een 
plaats die me ligt: ik was er eens met 
mijn grootmoeder en haar devotie had 
mij overtuigd dat men de zaken die ons 
vreemd zijn niet teveel moet bekritiseren 
maar ik was er toch geen fan geworden.

Ook deze keer werd ik bedroefd van de 
overdosis folklore en andere toeristi-
sche en commerciële activiteiten maar 
eens terug thuis heb ik begrepen dat 
dit kwam doordat ik te verstrooid was 
en vooral de dingen van weinig belang 
zag. Een beetje zoals in een schilderij 
van Breugel waar, door de menigte, het 
centrale gebeuren bijna onzichtbaar 
wordt voor wie het niet zoekt. Nochtans 
deze keer, naarmate de dagen vorder-
den, nam de vermoeidheid toe. Niet dat 
ik een grote verantwoordelijkheid had 
maar onze groep (Leuven, Tongeren, 
Antwerpen, Gent en Kortrijk) heeft te 
kampen gehad met vervelende onvoor-
ziene omstandigheden, vooral voor de 
mensen met een beperkte mobiliteit. 
Deze complicaties hebben me vermoeid, 
het raakte me en verdeelde me dat ik, 

aan mensen die naar Lourdes gekomen 
waren om er een zekere rust te vinden, 
telkens opnieuw moest vragen om ge-
duld en begrip. Het was niet dat ik meer 
slaap nodig had maar andere zaken en 
daarom verplichtte ik me om te denken 
aan de mensen, getekend door ziekte en 
beperkingen, getekend door het leven, 
op deze plaats steun vinden. Ik moest 
wel heel verwaand zijn om er zelf geen 
troost te vinden. Het is bij mijn mede-
reizigers dat ik in het heiligdom de ver-
zoening heb gevonden. Mijn vermoeid-
heid heeft me gevoeliger gemaakt. Het 
was misschien ook de vermoeidheid en 
de gekwetstheid die Bernadette gevoelig 
gemaakt heeft zodat ze het onmogelijke 
gezien en gehoord heeft. Het heeft dus 
zin om zich geven in de dienst aan an-
deren. Ik heb het geluk in Poverello elke 
dag mensen te zien die zich zelf geven. 

Dank u wel aan iedereen en speciaal aan 
de mensen van de huizen die ik hierbo-
ven vernoemde, tot binnenkort! 

Tim

TENTOONSTELLING OOSTENDE: De schipbreukeling
Dit beeld is het resultaat van een ge-
meenschappelijk werk gedurende de 
maand juli. Tijdens de maand augustus 
heeft het in deze kerk gewoond. Het 
stond in het midden van een grote tijde-
lijke opstelling. Een spel van spiegels, 
projecties van beelden, geluidsfragmen-
ten en grafische vormen omringden het. 
Het was een bescheiden werk op het 
vlak van de middelen maar des te meer 
ambitieus was de visie. Deze anonieme 
schipbreukeling op zijn rijkelijk vlot 
nodigt ons uit om bij hem te komen. 
Maar wie ontmoeten we? Een gemargi-
naliseerde die zich ver buiten de maat-
schappij heeft teruggetrokken, iemand 
aan zijn lot overgelaten, een slachtoffer 
van de tegenslagen van het leven, een 
migrant op de vlucht voor oorlogen, 
een opportunist die zich laat leiden door 
gemakzucht en gebrek aan ambitie…

Zijn identiteit blijft onbeslist… dus ko-
men er andere vragen naar boven: Van 
welk schip is hij afkomstig? Misschien 
reisde hij alleen of misschien reisden we 
samen? Als onze maatschappij schip-
breuk lijdt, waar sta ik dan? Wanneer 
men hem ziet zou men geneigd zijn te 

denken dat het onze plicht 
is om hem te helpen, maar 
is onze boot dan steviger 
dan de zijne? Voor we er 
aan denken om hem te 
helpen moeten we elkaar 
eerst ontmoeten. 

Men zou kunnen denken 
dat deze overwegingen 
leiden tot somberheid en 
depressie. Maar nee, het is 
juist deze ontmoeting die 
zin heeft, zelfs al is ze vol onbegrip. 

Vele geredde schipbreukelingen getui-
gen dat het de angst is, die doodt. Ook 
in ons leven is het de schrik die ons 
doodt. 

Er is heel wat moed nodig om toe te 
geven aan de schipbreukeling die men 
tegenkomt, dat men zelf ook zwalpt. 
Het is zo moeilijk om toe te geven dat 
men uiteindelijk weinig controle heeft 
op zijn eigen leven. Wanneer men ech-
ter de kracht heeft om dit aan elkaar te 
bekennen en elkaar te ontmoeten dan 
kunnen er heel mooie dingen gebeuren.

Met bidden is het ook een beetje zo. Het 
is zeggen hoe alleen en verloren men 
zich voelt terwijl men de oproep van 
Christus onthaalt die ons geduldig her-
haalt: vreest niet!

Deze schipbreukeling, die naar het al-
taar kijkt, kan ons helpen om de oproep 
van Christus te horen.

Deze schipbreukeling gemaakt uit 
plaaster en plastiek is maar een beeld 
maar wij, wij zijn hier samen. Dat is 
echte schoonheid. 
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OOSTENDE: dag aan zee en viering 20 jaar Poverello Oostende 
Op vraag van Zuster Annie, verant-
woordelijke van Poverello Oostende, 
ben ik op zondagavond afgereisd om 
samen met Johan, Jean-Marie, Guy en 
Willy van Banneux paraat te zijn om 
op maandag 8U30 te starten met de 
omvorming van de prachtige kerk tot 
feestzaal. 75 plooitafels werden binnen 
gedragen, de kerk-banken en - stoelen 
werden er rond gezet. Op één bank is 
er plaats voor 4 personen.Na de op-
stelling stonden er 68 tafels in de kerk 
en 7 tafels werden voorbehouden om 
het eten op te plaatsen. Met 55 banken 
voor 220 personen en 243 stoelen heb-
ben wij 463 plaatsen gecreëerd. Karine, 
de verantwoordelijke van Leuven 
kwam maandagnamiddag toe om de 
tafels te helpen versieren doch onder-
weg is ze ongelukkig gevallen en na 
onderzoeken op de spoeddienst is ze ’s 
avonds terug thuis gebracht. Op dins-
dag heeft de voornoemde ploeg, aange-
vuld met Rik en Marc van Leuven en 
drie dames van Oostende, de verdere 
afwerking gedaan. Woensdag startte 
met het lossen van een onmenselijke 

vracht voedsel voor 500 mensen ontbijt 
en feestmaal. Een vijftal Afrikaanse 
zusters van de orde van Sint-Vincentius 
zorgden samen met enkele anderen 
voor de bedeling van de koffie en het 
ontbijt. De organisatie ‘For a Better 
Live’ met ongeveer 40 vrijwilligers 
boden dit heerlijk festijn aan: ontbijt, 
feestmaal, een vieruurtje met een 
pronkgebak: een verjaardagstaart voor 
meer dan 500 personen!

Rond de klok van 11 ging de dyna-
mische bisschop van Brugge voor in 
de Eucharistieviering die opgeluisterd 
werd door de jongeren van de Poverello 
Community.

De broederlijkheid en de gastvrijheid 
van de organisatie siert deze dag.

Namens velen wil ik de tolk zijn om 
heel speciaal de organisatie: ‘For a 
Better Life’ te danken en waardering 
uit te spreken voor hun inzet en opoffe-
ring voor het welslagen van deze dag. 
Ook wil ik namens iedereen van harte 

proficiat wensen aan de familie van 
Poverello Oostende met hun 20ste ver-
jaardag. 

Maurice (medewerker Tongeren) 

Poverello-
Nieuws
Het Poverello-krantje wordt graag 
en gratis opgestuurd naar wie wil op 
de hoogte blijven van het Poverello-
gebeuren. Ook via mail kan je ons 
tijdschriftje ontvangen. We proberen 
alle adressen zo goed mogelijk bij te 
houden. Dank u wel voor het doorge-
ven van wijzigingen en vergissingen. 

Een nieuw adres, een wijziging of 
schrapping van een adres, kan het 
best naar krantje@poverello.be ge-
stuurd worden. Ook via de post kun-
nen nieuwe of aangepaste gegevens naar 
Poverello gestuurd worden: Poverello-
tijdschriftje, Zuinigheidsstraat 4 te 
1000 Brussel. Adreswijzigingen via de 
telefoon proberen we zoveel mogelijk te 
vermijden. Met dank voor uw begrip en 
medewerking!

Een Franciscusdag voor vrijwilligers en 
kandidaat vrijwilligers op zaterdag 7 oktober!

Op 4 oktober is het 
de feestdag van Sint 
Franciscus, de Poverello 
van Assisi. Voor Jan 
Vermeire en vele anderen 
was hij een bron van in-
spiratie en een voorbeeld. 
Hierover willen we samen 
nadenken en van gedach-
ten wisselen: hoe kunnen 
we elkaar inspireren en 
helpen om die geest van 
eenvoud, soberheid, broe-
derlijkheid, dienstbaar-
heid, vrede en vreugde 
waar te maken midden 
onze dagdagelijkse taken 
en zorgen? 

Welkom dus op ZATERDAG 7 oktober 
in de Sint Antoniuskluis te Zottegem, 
Knutsegemstraat 57 
10u30  Onthaal met koffie 
11u00  Wie was Franciscus ? 
12u30  Middagmaal (boterhammetjes meebren-

gen, koffie en soep worden voorzien). 
13u30  Wandeling op het domein. 
14u00  Hoe kan Franciscus ons inspireren in 

Poverello? Vinden we dit terug bij Jan 
Vermeire?

15u30  Eucharistieviering
16u15  Tas koffie en terug naar huis 
Om praktische redenen gelieve voor 3 oktober per af-
deling in te schrijven.


