
Fraterniteiten Laurentius van Brindisi - 
Gids 
Laat ons het vuur van ons charisma aanwakkeren 
Inleiding 

1. In antwoord op het verlangen van vele broeders van de Orde stellen wij dit initiatief 
voor als een weg om de vlam van ons charisma aan te wakkeren. 

2. In een tijd van secularisatie en evangelisatie is de betekenis van religieuze symbolen 
belangrijker dan ooit, we dienen ons levensstijl meer zichtbaar maken voor de 
wereld. 

3. Daarom willen we leven in een staat van steeds voortschrijdende bekering in 
broederlijkheid, geïnspireerd door onze bronnen voorgesteld in de constituties en in 
dialoog met ons omgeving en de tijden waarin wij leven. 

4. Primair is dit niet een kwestie van het behouden van een kapucijnen aanwezigheid, 
maar gaat het om het vernieuwen van ons manier van leven. 

5. Er is nood aan een specifieke plaats om iedere broeder voor te bereiden op deze 
zending. 
 

Een leven van gebed 
1. Gaande op deze weg is het belangrijk de nodige materialen en ondersteuning te 

bieden om zowel het persoonlijk als liturgisch gebed te verdiepen. 
2. Wij streven ernaar zoveel mogelijk het volledig getijdengebed te vieren als een 

gemeenschap. 
3. In de geest van onze constituties en in lijn met waarachtige kapucijnen traditie zijn de 

broeders een uur gemeenschappelijk geestelijk gebed, meditatie, gewaarborgd. 
4. Zoveel als mogelijk vieren we de eucharistie dagelijks als een gemeenschap. 
5. Wekelijk, ter vervanging van persoonlijke meditatie, delen de broeders hun 

ervaringen met het Woord van God. 
6. Devoties als eucharistisch aanbidding, rozenkrans, kruisweg, worden graag gedeeld 

met het volk. 
7. Stilte tijd wordt aangemoedigd om een geest van luisterbereidheid, recollectie en 

soberheid te bewerkstelligen. 
 

Het leven als broederschap 
1. Een broederschap telt minstens vijf tot zeven broeders die zich volledig wijden aan 

het project. 
2. Er is een voorkeur voor activiteiten die als een gemeenschap worden gedaan: gebed, 

maaltijden, broederlijke dienstbaarheid, apostolaat. 
3. Zoals broeder Franciscus aangeeft in zijn schrijven, heeft ieder broeder een 

broederlijk, moederlijke bezorgdheid voor elkaar. 
4. Er is vrije tijd om de schoonheid en het bevorderen van de broederband te beleven. 
5. Huishoudelijk taken en handenarbeid is gedeeld. (om zo weinig mogelijk te moeten 

rekenen op personeelsleden) 



6. Het huiskapittel gaat vaak en regelmatig door als een manier om te delen, te 
organiseren en het leven te overschouwen, alsook als een vorm van voortdurende 
vorming. 

7. Een geest van gastvrijheid, beschikbaarheid en dienstbaarheid wordt bevorderd. 
8. Kennis en respect voor anderen (interculturaliteit) wordt bevorderd. 
9. Vruchtbare relaties met de franciscaanse familie wordt bevorderd. 

 

Een leven in armoede 
1. Het maxim van de constututies: “het minimum noodzakelijk, niet het toegestane 

maximum” wordt gehandeerd als criterium voor een leven in armoede. 
2. We kiezen voor economische zelfredzaamheid, een resultaat van het werk van de 

broeders. 
3. Iedere broeder draagt bij tot het gewone leven van de broederschap door zijn 

handenarbeid. 
4. Een open en transparant economisch beleid wordt gehandhaafd, zowel persoonlijk 

als in de broederschap. 
5. Eenvoud, gestrengheid, matigheid worden herontdekt en gezocht als motieven in het 

leven. 
6. Het gebruik en aankoop van zaken nodig voor het leven en apostolaat worden als 

broederschap onderscheiden. 
7. De broederschap blijft altijd gevoelig voor, open voor en vrijgevig naar de armen. Wij 

streven ernaar arm te leven, voor de armen te leven, zoals de armen te leven. 
8. Zorgzame respect tonen we voor Gods schepping. 

 

Onze zending 
1. Broederschap geleefd als minderen is in zichzelf een profetisch franciscaanse 

getuigenis. 
2. Het apostolaat wordt steeds gezien als een veruitwendiging van de broederschap die 

de noodzakelijke evenwicht onderscheid tussen het leven in gemeenschap en het 
apostolaat op zich. 

3. In de geest van minoritas en ondergeschiktheid hebben we respect voor de Kerk en 
haar hiërarchie. 

4. Wij vestigen aandacht op onze aanwezigheid - in bijzonder van onze kerken - als 
plaatsten van gemeenschap, delen, gastvrijheid en evangelisatie (door goed geplande 
en verzorgde viering van het getijdengebed, de eucharistie en de mogelijkheid tot 
ontvangen van het sacrament van boete en verzoening en het aanbod van geestelijke 
begeleiding.) 

5. Wij verkondigen het evangelie door gebruik te maken van de taal van de vandaag.  
6. Als broeders van het volk verkiezen wij een apostolaat ten dienste van de minsten in 

de maatschappij, en durven risico’s nemen met keuzes voor nieuwe onbetreden 
paden. 

7. Wij nodigen jonge mensen uit om de stap te nemen in te gaan op de roeping als 
minderbroeder-kapucijn. 

 


