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Handdruk verschijnt vier maal per jaar. Het is het contactblad van de Franciscaanse familie van Vlaanderen.  Het heeft tot doel een 
handdruk te zijn naar familie en vrienden van de Minderbroeders Kapucijnen, Minderbroeders Franciscanen en de  zusters Clarissen die 
in Vlaanderen wonen; om hen op de hoogte te houden van gebeurtenissen.  Handdruk wil ook een tijdschrift zijn dat verbindend en 
voedend is voor de leden van de orde van de Franciscaanse seculieren en Youfra (Young Franciscans), voor alle leden, deelnemers en 
zielsverwanten van Tau-Vlaanderen en alle mensen die willen delen in de Franciscaanse spiritualiteit zoals de Franciscaanse familie van 
Vlaanderen ze tracht te beleven. 
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Beste lezer, van harte proficiat! U heeft zojuist het allereerste 
nummer ter hand genomen van het tijdschrift van de 
Franciscaanse familie van Vlaanderen; Handdruk. Tot voor 
de jaarwissel het tijdschrift van de Vlaamse kapucijnen dat 
daarmee de 51ste jaargang afsloot. Dat Handdruk nu een 
gezamenlijk Franciscaans tijdschrift is geworden komt omdat 
onze tijdsgeest en het veranderend religieus landschap ons 
tot andere keuzes aanzet. Dit is helemaal niet om triestig van 
te worden, de inhoud van dit tijdschrift maakt dit wel duidelijk. 
Alleen al het samenstellen van de redactieraad en de eerste 
redactievergadering die plaatsvond leek op iets van een 
vreugdevuur. In de rubriek een handvol stellen we de nieuwe 
redactieraad voor.
De inhoud van dit nummer probeert aan te sluiten bij het 
begin van de veertigdagentijd. De veertigdagentijd begint met 
Aswoensdag. Je wordt getekend met asse op je voorhoofd en de 
bedienaar van de eredienst vraagt jou om te gedenken dat je van 
stof en as gekomen bent en tot stof en as zal wederkeren. Het is 
een tijd van herstel en vernieuwing die in gang gezet wordt om 
dit met Pasen uitbundig te vieren.
In de rubriek uit eerste hand probeer ikzelf te getuigen van een 
vernieuwingsproces dat zich traag maar zeker voortzet binnen 
onze Franciscaanse familie. In Handlanger trekken een heel 
deel van onze medewerkers deze beweging door met hun 
getuigenis over dat vuur onder de asse. Broeder Igor De Bliquy, 
onze Vlaamse kapucijn die in het kader van zijn postnoviciaat in 
America (Detroit) woont krijgt een jaar lang de Column voor zijn 
rekening. De rubrieken een handvol en op handen geven dan weer 
nieuws van wat was en wat komt. En er is ook een nieuwe rubriek 
opgenomen, nl.: Handreiking. Deze rubriek zal telkens geschreven 
worden vanuit het museum DE MINDERE in St.-Truiden. 
Vanzelfsprekend is dit dan een kunstige en historische rubriek. 
Ook gedenken wij in dit nummer 2 mensen die het tijdelijke voor 
het eeuwige hebben geruild en nu leven in Gods eeuwige liefde. 
Veel leesplezier beste lezer. En indien je meer info wilt omtrent 
eventuele veranderende officiële gegevens verwijzen we jullie 
graag naar de colofon en… Voordat sommigen onder jullie straks 
opmerken dat er op de enveloppe nog opstaat dat Handdruk van 
de Vlaamse kapucijnen is… We weten het, maar we gebruiken 
eerst de stock op, vooraleer we nieuwe enveloppen laten 
drukken. 

Vrede en alle goeds en geniet ervan!

Br. Kenny Brack,
hoofdredacteur
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VUUR ONDER DE ASSE 

Het is ondertussen al heel wat 
jaren geleden dat de toenma-
lige minister generaal van de 
Kapucijnen, nl.: John Corriveau, 
bij een bezoek aan zijn Vlaam-
se medebroeders ontdekte dat 
er nood was aan een nieuwe 
wind, wilden we blijven be-
staan. Zijn bezorgdheid werd 
toen door heel wat broeders ge-
deeld en het resulteerde in een 
werkgroep voor ‘the believers’. 
Broeder Klaas Blijlevens speelde 
het toen klaar om het bestuur 
aan te moedigen om een heel 
nieuwe koers te varen en onder 
zijn impuls werd het ‘twee spo-
renbeleid’ geboren. Als ik het 
mij nog goed herinner kwam 
het erop neer dat ‘wat gedaan 
moest worden’, steeds moest 
bekeken worden in twee rich-
tingen. Wat willen wij uitstralen 
naar onze medemensen? En ons UI
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Auteur:

br. Kenny Brack
Rubriek:

Uit eerste hand
tegelijk realiseren, dat we maar 
iets kunnen uitstralen naar onze 
medemens als we dit ten volle 
vanuit onze gemeenschap kun-
nen doen, waar we blij zijn deel 
van uit te maken. Voor heel wat 
medebroeders was dit een hele 
nieuwe wending, want dit bete-
kende een grondige revisie van 
wat we als orde samen wilden 
doen. Die nieuwe werkgroep 
noemde zich ‘Franciscaanse spi-
ritualiteit’ en moest zodoende 
werk maken om met een blij ge-
moed naar buiten te treden met 
allerhande initiatieven en tege-
lijk zorgen dat ze zelf niet droog 
kwam te zitten op spiritueel vlak. 
En nu komt het: broeder Klaas 
had een boek ontdekt van zus-
ter Joan Chittister, nl. Vuur onder 
de Asse. Zij hield in dat boek een 
pleidooi om niet bij de pakken 
te gaan neerzitten als het vuur 
van het (jouw) begin niet meer 
zo hevig brandt, maar de asse 
van het vuur niet uit het oog te 
verliezen. Wanneer je er op het 
gepaste moment in gaat koteren 

Mgr. John Corriveau OFM-Cap
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ga je het smeulen zien, en met 
de smeulende houtskool steek 
je vlugger dan je denkt een 
nieuw vuur aan, voor de volgen-
de generatie. 

Uit het boek: Op een keer, lang 
geleden, ging Abba Lot eens 
langs bij Abba Jozef. Hij zei: “In 
de mate van het mogelijke houd 
ik mij aan een kleine regel en aan 
elke kleine vasten, ik bid wat en 
mediteer en respecteer de stil-
te. Wat zou ik nog meer kunnen 
doen?” De oude monnik stond 
recht, strekte zijn handen uit 
naar de hemel en het leek of zijn 
vingers veranderden in branden-
de toortsen. Hij zei: “Waarom zou 
je niet helemaal vuur worden?”
 
In Het vuur onder de as spoort 
Joan Chittister mannelijke en 
vrouwelijke religieuzen aan om 
vuur te worden, “brandende 
aanwezigheid” van Gods geest 
in de wereld, opdat de volgende 
generatie met de gloeiende ko-
len een nieuw vuur zou kunnen 
ontsteken en de wereld verwar-
men met de gloed van hun le-
ven.
Voor de kapucijnen, want daar-
mee begon deze rubriek, heeft 
die veranderende gedachte-
gang al heel wat losgeweekt. 
Weliswaar heel traag en soms 
onzichtbaar, maar …. Er kwam 
toch beweging in. De geesten 
kregen de kans om stapje per 

stapje warm te worden voor 
nieuwe ideeën. En ruimer ge-
zien: de Franciscaanse familie in 
Vlaanderen heeft momenteel de 
kolen van het oude vuur vast. 
Dat is goed, want dit wil zeggen 
dat ze niet bij de pakken zijn 
gaan neerzitten. Overal ontstaan 
nieuwe initiatieven die ‘nog’ 
niet allemaal even goed opval-
len, maar toch gebeuren. De 
kapucijnen in Vlaanderen gaan 
volledig voor een nieuwe toe-
komst in Vlaanderen. Antwer-
pen en Meersel-Dreef worden 
toekomstplekken voor nieuw 
religieus leven en nieuwe initia-
tieven en Herentals maakt zich 
sterk om met de beste zorgen 
de rustende medebroeders een 
warme ‘vertrouwde’ omgeving 
te schenken waar de druk van 
de (pastorale) verantwoordelijk-
heid is verdwenen en men bid-
dend van de gemeenschap kan 
genieten. De Franciscanen van 
de lage landen worden nu één 
provincie, waardoor er onge-
dwongen nieuwe mogelijkhe-
den ontstaan. 
Tau Franciscaanse spiritualiteit 
vandaag nam sinds kort een 
nieuwe werkstructuur aan waar-
bij een gezonde interactie met 
haar werkgevers en medewer-
kers ontstond en nieuwe mo-
gelijkheden werden gecreëerd. 
Met frisse moed en lichte tred 
gaan de stafmedewerkers en 
hun vrijwillige medewerkers in 

een geseculariseerd Vlaanderen 
aan een nieuwe levenshouding 
werken. Tegen de stroom in, 
maar vastberaden en gelovend 
in hun missie. Het is een voort-
durend spel van loslaten en 
aannemen, van oplaaiend vuur 
en gloeiende houtskool onder 
de asse. Ook dit tijdschrift is een 
voorbeeld van dat smeulende 
houtskool… Handdruk, jaren-
lang het vriendentijdschrift van 
de Vlaamse kapucijnen, nu… 
het contactblad van de Francis-
caanse familie van Vlaanderen. 
Dit is geen houtskool meer, maar 
reeds een warm laaiend vuur dat 
niet meer dooft. 
In de rubriek Handlanger laten 
we heel wat mensen uit onze 
kring aan het woord om te ver-
tellen hoe bij hen het vuur weer 
brandt, de houtskool gevonden 
is, of het koteren in het oude 
vuur een aanvang heeft ge-
nomen. Laat je inspireren voor 
jouw nieuw begin. En wees het 
indachtig als je je met Aswoens-
dag laat tekenen met het As-
kruisje. Want onder die asse op 
jouw voorhoofd… daar smeult 
één en ander.
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UIT AS HERBOREN
Auteur:

br. Boni Van Looveren
Rubriek:

Handlanger
Ze waren daar op het plein-
tje voor de kerk. Sommigen 
met wat schrik, anderen van 
op afstand, weer anderen heel 
kordaat. Ze wierpen hun verdor-
de palmtakje in de vuurpot. Een 
verdord palmtakje: beeld van 
onszelf. Op Palmzondag had-
den we zo vurig gewuifd met 
dat o zo jong, zo fris, zo groen 
en zo welriekend palmtakje. We 
zongen het uit: Jezus, we gaan 
je volgen in je grote verbonden-
heid met God, uw Vader en in je 
liefde voor alle mensen. 

Maar naargelang de dagen, de 
weken en de maanden verstre-
ken werd dat palmtakje – beeld 
van onszelf – wat dor, verkleurd 
en schijnbaar levenloos. 

En nu op Aswoensdag hebben 
we al dat negatieve aan het 
vuur – het liefdesvuur van God 
zelf – toevertrouwd. In het ge-
baar van ons te laten bestrooien 
met as ligt een wondervol ge-
heim. Ik blijf wie ik ben: zondig 
en tegelijkertijd een mens vol 
verlangen naar werkelijk nieuw 
leven. Vanuit het diepste van 
mezelf, klein en broos, mag ik 
uit die menselijke-goddelijke as 
herrijzen tot nieuw leven. 

In wereldoorlog I lag Ieper in 
puin en as. Heerszucht vernielde 
deze prachtige stad. Het beeld 
van een verwoeste kathedraal, 
het vernielde stadhuis, de weg-
geblazen gebouwen en de ge-
troffen velden raakte de mens 
in het diepste van zijn hart. 
Maar de ziel van de Ieperlingen, 
dat diepe geloof in nieuw leven, 
de heropbouw van de stad, 
was sterker dan het zich neer-
leggen bij de vernielingsdrang 
en dodende heerszucht van de 
vijand. Ieperlingen geloofden in 
wie ze waren en zullen blijven: 
opstaan uit puin en as. 

Het gebeurde in de streek rond 
Bwamanda in Congo. Wat een 
hitte, wat een spektakel, wat een 
angstaanjagend beeld die grote 
broussebrand op het einde van 
het droogseizoen, de brousse zo 
rijk aan vegetatie en zo levens-
belangrijk voor mens en dier. 
En toch is die geweldige en zo 
bedreigende broussebrand een 
zegen voor de brousse zelf. Een 
immense vlakte bedekt met 
een dikke laag as. Juist die as 
zal stikstof, voedsel zijn voor het 
opnieuw open bloeien van die 
prachtige brousse. De natuur 
blijft trouw aan zichzelf, wil blij-
ven leven. Het verdorde, het af-
gestorvene broussegras wordt in 
de kracht van zijn as voedsel voor 
een nieuwe weelderige brousse. 
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Bij het begin van de veertigda-
gentijd komen we met een ver-
dord palmtakje, in onze klein-
heid, broosheid en zondigheid 
maar tegelijkertijd met een 
onverwoestbaar verlangen om 
nieuw te worden, voor God te 
staan. De woorden van Paulus 

uit 1 Kor. 1,24: “In onze kwets-
baarheid kunnen we Gods 
kracht ervaren.” gebeuren aan 
ons. 

Ik ben meer dan ik alleen. Ik leef 
ook in een mensenstad en ben 
ook wereldburger. Ik herken me 

als medeopbouwer van een 
vernielde stad en jubel om de 
kracht van het verbrande brous-
segras. Als broeder/zuster ver-
bonden met velen wil ik bij het 
begin van de veertigdagentijd 
opstaan en leven. 

NIEUWE DYNAMIEK

WELKOM BROEDER VUUR

Auteur:
br. Hans Peter Bartels

Rubriek:
Handlanger

Auteur:
Stijn Demaré

Rubriek:
Handlanger

Het grote nieuwe dat op dit 
moment ontstaat binnen de 
minderbroeders franciscanen 
is de complete samengang 
van de Vlaamse en de Neder-
landse broeders. Tot nog toe 
vormden de Vlaamse broeders 
een custodie, een soort onder-
provincie, van de Nederlandse 
provincie. Een groep binnen 
een groep dus. Vanaf dit jaar 
zijn we één provincie. Echt één 
orde eenheid. Toegegeven, dit 
is natuurlijk ingegeven door 
de krimp van beide groepen, 
maar het creëert juist nieuwe, 

TAU is dit jaar 10 jaar jong: als frisse 
franciscaanse inspiratiebeweging 
in Vlaanderen proberen we vurig 
die spiritualiteit voor te leven en 
uit te dragen. Doorheen vorming, 
wandelingen, inspiratiemomenten 
maar ook pelgrimsreizen vertalen 
we hoe we in de voetsporen kun-
nen treden van Clara en Franciscus. 
Het vuur onder de as wordt warm 
gehouden en ook aangepord 
door minderbroeders en clarissen, 
stafmedewerkers, maar vooral ook 
de vele enthousiaste vrijwilligers 
die TAU op handen dragen. 

Het beeld van het vuur onder de 
as doet ons terugdenken aan de 

ongekende mogelijkheden. Zo was 
dit een goede reden de verouderde 
websites van beide gemeenschappen 
te vervangen door één nieuwe: www.
minderbroedersfranciscanen.net. Op 
persoonlijk vlak betekent het meer on-
derlinge contacten dan ooit. In mei dit 
jaar houden wij het eerste gezamen-
lijke kapittel. De samenstelling alleen 
al – gemengd Nederlands en Vlaams 
– maakt dat bestaande structuren wel 
vernieuwd moesten worden. Zo’n ge-
mengd kapittel zal zeker een geheel 
eigen, nieuwe dynamiek krijgen. Daar 
zullen we zeker en vast verder bouwen 
aan een goede gezamenlijke toekomst.

kluizenarij van La Romita waar we 
met TAU enkele keren door broe-
der Bernardino gastvrij werden 
ontvangen. Keer op keer werden 
we er de eerste avond getrakteerd 
op een wonderlijk schouwspel: als 
iedereen ‘s avonds op het binnen-
plein onder grote Libanese Ceder 
verzameld was, dan laaide broe-
der Bernardino in de open haard 
het vuur zo op dat de ginsters uit 
de schouw een heel eenvoudig, 
maar tegelijk fantastisch ‘vuur-
werk’ vormden. Als broeders en 
zusters verenigd rondom broeder 
Vuur, die mooi is en vrolijk! Een 
beeld dat nog steeds beklijft: de 

herinnering zorgt voor een war-
me gloed in ons hart. 

TAU koestert broeder Vuur: we wil-
len ons erdoor laten louteren en 
doorheen franciscaanse spirituali-
teit de weg naar binnen gaan, we 
willen het warm houden zodat het 
een thuis mag zijn voor mensen 
onderweg, we willen het aanpor-
ren tot broederlijk vuurwerk zodat 
het ons samenbrengt. Welkom 
broeder Vuur, robuust en sterk! 
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NIEUW BEGIN ...

EEN GOEDE NAASTE ZIJN

Auteur:
Zr. Elisabeth Schonken, 
claris

Rubriek:
Handlanger

Auteur:
Nathan Duhayon

Rubriek:
Handlanger

De heilige Clara wijst ons een 
weg in haar tweede brief aan 
Agnes: “Maar omdat één ding 
noodzakelijk is, vraag ik je drin-
gend dit ene: houd je levens-
keuze in herinnering, kijk steeds 
naar je begin. Wat je houvast is, 
blijf daaraan vasthouden; wat je 
doet, blijf dat doen en laat dat 
niet los. … Vertrouw niets, stem 
met niets in wat jou van deze 
levenskeuze zou willen terugroe-
pen, en onderweg een struikel-
blok voor je zou plaatsen want 
dan zou je niet in die volmaakt-
heid, waartoe de Geest van de 
Heer je geroepen heeft, je gelof-
ten aan de Allerhoogste kunnen 
inlossen.” (2BrAgn10.11.14)

Het gaat erover dat ook als de 
omstandigheden minder roos-
kleurig lijken, we op die mo-
menten ons ‘begin’ niet uit het 
oog verliezen. Het ‘enige nood-
zakelijke’ is dat we onze ‘levens-
keuze in herinnering houden’. 

Dat gaat niet over een nostal-
gisch terugdenken aan ‘de goe-
de oude tijd’. Het gaat veeleer 
om een gedenken zoals we dat 
ook in de eucharistie doen. Het 
is het terug present stellen van 
datgene ‘waartoe de Geest van 
de Heer je geroepen heeft’.

Als christenen komen we sa-
men om het leven, lijden, ster-
ven, verrijzen en de hemelvaart 
van Jezus te gedenken. Maar 
het is belangrijk voor ieder af-
zonderlijk om ook onze eigen 
afgelegde weg met de Heer te 
gedenken en zo zorg te dragen 
voor onze eigen roeping / weg 
ten leven.

Door dit te gedenken kunnen 
we het vuur van onze passie 
voor onze levensweg terug 
laten oplaaien en als verrezen 
en bezielde mensen door het 
leven gaan. Zo is een ‘nieuw 
begin’ eigenlijk een hernieuwd 
begin.

START

Op het moment dat u dit leest, zijn we al maart. Aswoensdag. Start 
van de vastenperiode. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we nog 
maar 7 januari, de jaarwissel net achter de rug. Een periode van 
goede voornemens. Een periode die ik steevast gebruik om het 
voorbije jaar te overschouwen en te kijken waar ik het anders, of 
beter kan aanpakken. Dit jaar eens te meer, omdat een coronabe-
smetting me 10 dagen quarantaine voorschreef. Ook om me heen, 
bij vrienden, familie en collega’s hoor ik overal goede voornemens. 
Vaak met een lichte wrang of schuldgevoel. Sommigen vinden dat 
ze te weinig bij hun grootouders op bezoek gingen, dus willen ze 
dat in 2022 steevast meer doen. Anderen hebben te weinig ge-
sport of te veel gesnoept... Het kan ook fundamenteler. Hoe stond 
ik als persoon in 2021? Was dat zoals ik wil dat ik overkom bij men-
sen? Heb ik voldoende tijd en energie gestoken in mijn naasten? 
Was ik een goede partner, vriend, vriendin... Ben ik een goed per-
soon? Was ik vertrouwenswaardig, eerlijk en vergevingsgezind? 

De Clarissen in Vlaanderen – 
maar ook de Kerk in Vlaanderen 
– lijken wel stervende… Hoe 
kunnen we dan spreken van 
een nieuw begin of een weg 
naar Verrijzenis?
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Dat brengt me meteen terug 
in maart, bij Aswoensdag. Een 
tijd van boete en inkeer. Een 
tijd waarin de aarde en de as 
ons herinnert om bescheiden 
te blijven en te relativeren. Om 
letterlijk onze voeten op de 
aarde te houden. Maar onder 
dat laagje van boete, schuld, 

inkeer en besef, blijft het vuur 
gretig smeulen. We weten wel 
wat beter kan. Diep in onszelf 
beseffen we dat we het goede 
kunnen en moeten doen. Ja, ik 
kan en wil een goede naaste 
zijn. Ja, ik kan en wil positief in 
het leven staan. Ja, ik zal verge-
vingsgezind zijn. De as op ons 

voorhoofd mag ons ook herin-
neren aan dat smeulend vuur in 
onszelf, die heus wel opflakkert 
als het nodig is: bij onrecht, bij 
onrechtvaardigheid, bij leugen 
en verdriet. Ja, dat smeulend 
vuur is onze blijvende kracht 
om het Goede te doen!

LEAVE A LIGHT ON
Auteur:

Christa Engelbosch
Rubriek:

Handlanger

Vanmorgen hoorde ik op de ra-
dio het lied ‘Leave a Light on’ van 
Tom Walker. Met dit nummer 
wil de Britse zanger een verhaal 
van hoop vertellen voor wie de 
weg kwijt is. Ik moest meteen 
denken aan de woordspeling 
die pater Etienne Vanhamel, 
zaliger, tijdens een interview 
over de toekomst van de orde 
gebruikte: hij wou niet graag 
degene zijn die ‘het licht moest 
uitdoen’. Hij verwees daarmee 

naar het feit dat steeds meer 
minderbroederkloosters in 
Vlaanderen na honderden ja-
ren definitief de deuren moes-
ten sluiten.

In de loop der jaren hebben 
we in het museum DE MINDE-
RE heel wat voorwerpen ver-
zameld die afkomstig zijn uit 
‘opgeheven’ kloosters van fran-
ciscaanse gemeenschappen in 
Vlaanderen: minderbroeders, 

minderbroeders-kapucijnen, 
minderbroeders-conventue-
len, clarissen, kapucinessen, 
grauwzusters, franciscanes-
sen… Al deze voorwerpen, 
of het nu gaat om topwerken 
of gebruiksvoorwerpen, ver-
tellen elk hun eigen stuk van 
een eeuwenoud verhaal over 
Franciscus en zijn volgelingen. 
In het museum willen we dit 
verhaal, dat nog steeds actueel 
is, blijven vertellen om jong en 
oud te inspireren. Door dit erf-
goed en al deze verhalen, groot 
en klein, te bewaren en door te 
geven proberen ook wij met 
DE MINDERE ons deel te doen 
om ‘het licht te laten blijven 
branden’.

If you look into the distance, there’s a 
house upon the hill
Guiding like a lighthouse, it’s a place 
where you’ll be
Safe to feel our grace and if you’ve 
lost your way
If you’ve lost your way (I will leave the 
light on)
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Toen ik pas gewijd was tot priester, hield ik een teller bij met het aantal 
sacramenten en vieringen die ik mocht voorgaan. Eucharistievieringen, 
doopsels, begrafenissen, huwelijken, … de teller ging snel omhoog. Het 
aantal eucharistievieringen en begrafenissen swingden al vlug de pan uit 
en het duurde niet lang of ik hield op met die cijfers bij te houden. 

Eerlijk gezegd, wat heeft het voor nut, tenzij om mijn eigen ego een 
boost te geven, in de zin van ‘kijk eens wat ik nu allemaal heb gedaan’ of 
‘ziet eens ze kiezen voor mij’.

De teller van het aantal biechtgesprekken hield ik wel bij, want eerlijk ge-
zegd, zoveel had ik er niet. Na zeven jaar in het parochiepastoraal strand-
de de tellerstand op 147. Het leeuwendeel van die biechtgesprekken 
waren vanuit het jeugdwerk bij IJD. (Interdiocesaan JeugdDienst) en de 
biechtgesprekken met de zesdeklassers uit de dorpsschool van Renin-
gelst. 

Onbekend is onbemind en dat is zeker waar voor het sacrament van boe-
te en verzoening – in de volksmond ‘de biecht’ – . Op zijn zachtst uitge-
drukt is de biecht echt wel onbemind en nochtans heb ik de indruk dat 
wij / de Kerk / de maatschappij in het algemeen … er net zo veel nood 
aan hebben in deze tijd.

Het genade jaar dat paus Franciscus uitriep in 2015 was zonder veel poe-
ha, snel gepasseerd. Je herinnert misschien dat er plots een heilige deur 
werd ingericht in een bijzonder kerk in de buurt, of dat er een eventjes 
meer gelegenheid was om te biechten, maar dat is ondertussen terug 
naar af.

Het leven vandaag is vaak ‘Hard & Fast’. Dingen moeten gedaan worden, 
het moet vooruit en we hebben geen tijd om op te kijken. Dat is het net! 
We hebben nood aan tijd om even op te kijken en ons doel voor ogen te 
houden. Wie of wat is dat doel? Richt ik mijn leven nog op dat van Chris-
tus? Richt ik mijn ogen op de ogen van de Heer?

Franciscus, onze paus, zegt het zo: “Als ik ga biechten, is dat om gezond te 
worden, om mijn ziel te genezen. Om spiritueel gezonder weer op weg 
te gaan. Niet om narigheid, maar barmhartigheid te voelen. Het draait tij-
dens de biecht niet om de zonden die we noemen, maar om de godde-
lijke liefde die we ontvangen en die we altijd nodig hebben. Centraal in 
de biecht staat Jezus die op ons wacht, naar ons luistert en ons vergeeft. 
Onthoud dit: in het hart van God zijn wij veel meer dan onze fouten. En 
laten we bidden dat we het sacrament van verzoening met hernieuwde 
diepte beleven en genieten van Gods vergeving en oneindige barmhar-
tigheid. En laten we bidden dat God zijn Kerk barmhartige priesters geeft 
en geen folteraars.”

In de periode die ik als postulant in Antwerpen mocht doorbrengen, heb 
ik mee biecht permanentie gehouden met de andere broeders en in die 
negen maand heb ik meer dan mijn teller aan biechten gehoord. Nu ben 
ik in Detroit, bij het Solanus Casey Center. Elk van de priester medewer-
kers verzorgd enkele uren permanentie in de biechtstoel per week (zes 
dagen op zeven, van 9:30 tot 16:00). In mijn eerste vijf dagen, heb ik er 
evenveel boete en verzoeningsgesprekken gehad als in mijn hele leven 
samen. Ik ben nu gestopt met tellen. Het Center houdt wel een teller bij 
in kader van de vraag naar de heiligverklaring van zalige Solanus Casey 
die daar vereerd wordt. In 2021 – in volle corona tijd – werden er 24.147 CO
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Auteur:
Igor De Bliquy

Rubriek:
Column
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biechtgesprekken gehoord. Dat zijn gemiddeld 77 biechtgesprekken per 
dag waarop ze open waren.

In Corona tijd zijn alle gesprekken hier achter een scherm. Soms ben ik 
bijzonder blij dat dit zo is, want dan zien de mensen mijn tranen niet die 
zo vaak naar boven komen. Om de kwetsbaarheid van hun hart waar ze 
mee tot de Heer komen met een vraag om vergeving, hoop op herstel 
of angst op afwijzing. Het raakt je in het diepst van je ziel, als iemand in 
tranen uitbarst bij het formuleren van een standaard gebed om verge-
ving, omdat hij zoveel meer wil zeggen dan de woorden die uitgespro-
ken worden. Het snijdt in je hart als iemand geen adem vindt door de last 
die op hun hart zo weegt. 

Telkens als ik daar zit, kijk ik naar het kruis voor mij - recht in de ogen van 
Jezus - met het gebed – “OK Jezus, nu is het aan jou, want ik weet niet 
wat ik daarop moet zeggen om hun pijn te verzachten, te genezen!” – en 
telkens opnieuw gebeurt het wonder van vergeving, van heling en van 
herstel. Tranen gevloeid, adem herwonnen, en als het even kan hoop ik 
dat ze vertrekken met een glimlach op hun gezicht, vanwege de bevrij-
ding van Gods’ vergevende genade die uitgesproken mocht worden. 

Sacramenten worden in de katholieke Kerk omschreven als waarneem-
bare en werkzame tekenen waarin God de mens raakt. Alsof hij je tot 
leven wekt, aanport, zoals Adam op het fresco in de Sixtijnse kapel. Zoals 
je met een stok vuur aanstookt tot branden, als de assen lijken te gaan 
doven. Zo raakt God je hart aan in de sacrament van boete en verzoe-
ning. Het is mijn hoop dat we dit sacrament, die naar mijn aanvoelen te 
veel naar de achtergrond geduwd is geweest, opnieuw gaan ontdekken. 

Nu we de 40-dagen-tijd intrekken, is het misschien een goed moment 
om dit sacrament een vaste plaats te geven in ons leven. Om ons doel – 
Christus – voor ogen te houden en hem ons te laten aanraken, omarmen 
met Zijn liefde.
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INTERNATIONALE DAG 
VAN DE MENSELIJKE 

BROEDERLIJKHEID
Auteur:

Stijn Demaré
Rubriek:

Een hand vol

“We zijn geschapen voor een 
vervulling die alleen in de lief-
de te vinden is. We zouden ons 
verontwaardigd moeten voe-
len, uitgedaagd om uit onze 
comfortzone te breken en een 
andere mens te worden door 
de confrontatie met het lijden 
van mensen. Dat is de beteke-
nis van waardigheid.” (FT68)
“Het leven zonder broederlij-
ke belangeloosheid wordt een 
krampachtige handel waarbij 
men voortdurend afweegt wat 
men geeft en wat men ervoor 
terugkrijgt. God daarentegen 
geeft belangeloos, in die mate 
dat Hij zelfs diegenen die niet 
trouw zijn helpt, Hij laat zijn zon 
opgaan over slechten en goe-
den (Mt 5,45).” (FT140)
“Maar af en toe verschijnt als 
bij wonder een vriendelijk per-

soon die bereid is zijn angsten 
en drukke bezigheden opzij 
te schuiven om aandacht te 
schenken, te glimlachen, een 
bemoedigend woord te spre-
ken, te luisteren te midden 
van zoveel onverschilligheid.” 
(FT224)
“Er is een weg naar vrede tus-
sen godsdiensten mogelijk. 
Het uitgangspunt moet de blik 
van God zijn. Want God kijkt 
niet met zijn ogen, God kijkt 
met zijn hart. En Gods liefde is 
dezelfde voor iedere mens, on-
geacht zijn godsdienst. Zelfs als 
hij een atheïst is, is het dezelfde 
liefde. Op de laatste dag, als er 
genoeg licht op aarde is om de 
dingen te zien zoals ze werke-
lijk zijn, zullen er veel verrassin-
gen zijn.” (FT281)

Op 4 februari 2022 vierden we de tweede Internationale dag van de Mense-
lijke broederlijkheid. De TAU-werkgroep rond de encycliek Fratelli Tutti koos 
voor u enkele inspirerende citaten uit! 

PROFICIAT AAN PATER 
THEOBALD STOUTEN 

Op 13 januari 2022 vierde de 
gemeenschap van Wilrijk een 
groot feest want pater Theo-
bald Stouten werd 100 jaar. 
Naast vele andere opdrach-

ten was hij de 28ste provinciale 
overste van de Vlaamse min-
derbroeders (1977-1986). 
Van harte proficiat Theobald 
en… nog vele jaren!

Auteur:
Hans Peter Bartels
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In het weekend van 15 – 16 ja-
nuari werd het Heilig Paterke van 
Hasselt gevierd (feestdag op 14 
januari). Gardiaan Marcel Huy-
sentruyt stuurde een bericht:

Hasselt staat bekend als de stad 
van “het heilig Paterke”. Al vóór 
zijn overlijden (op 1 januari 
1905) werd hij zo genoemd. Hij 
werd begraven, onder een over-
weldigende toeloop van volk op 
het oude kerkhof (langs de Kem-
pische steenweg) van Hasselt en 
zijn graf werd al gauw een bede-
vaartsplaats.
In 1926 werd zijn lichaam over-
gebracht naar de intussen ge-

bouwde grafkapel in de Min-
derbroedersstraat en tot op van-
daag wordt zijn graf nog dage-
lijks door vele mensen bezocht.
In 2003 werd hij zalig verklaard 
en kreeg hij een plaats op de li-
turgische kalender, op 14 januari.

Er waren drie gezongen en twee 
gelezen Eucharistievieringen, 
opgeluisterd door het – naar zijn 
naam genoemde – Valentinus-
koor.
Het thema van de homilie was 
geïnspireerd door de tekst op het 
plakkaat dat zeven jaar geleden 
door de stad werd aangebracht 
aan de ingang van de minder-

boederskerk: 
Plek van geluk: de troost van het 
Paterke.

Het is één van de 25 geluksplek-
ken die door de inwoners van de 
stad genomineerd werden – en 
terecht, te zien aan de frequente 
bezoeken uit binnen- en buiten-
land. 

DE FRANCISCAANSE
SECULIEREN OP BEZOEK 
BIJ DE PAUS

Auteur:
Koen De Witte

Rubriek:
Een hand vol

Franciscus heeft op 15 november in 
de namiddag in het Vaticaan de le-
den van de seculiere Franciscaanse 
Orde ontvangen. In zijn toespraak 
sprak hij over hun roeping en zen-
ding, waarbij hij herinnerde aan 
het belang van bekering en hen 
aanspoorde in te gaan op de nieuwe 
vormen van armoede, zoals de heili-
ge Franciscus in zijn tijd deed.

“De roeping van de Francis-
caanse derde ordeling is het 
evangelie in de wereld te bele-

NIEUWS OVER HET HEILIG 
PATERKE UIT HASSELT Auteur:

Hans Peter
Bartels



ven in de stijl van de Poverello, 
sine glossa; het evangelie aan 
te nemen als de “vorm en regel” 
van het leven.” De paus spoorde 
de derde orde van franciscanen 
aan om “het evangelie te om-
helzen zoals jullie Jezus omhel-
zen”.

Vernieuwing komt van de ont-
moeting

 “Jullie die deel uitmaken van 
de Kerk op de weg naar bui-
ten, geniet ervan om onder de 
mensen te zijn,” zei Franciscus. 
Daar zijn jullie getuigen van Je-
zus door “een eenvoudig leven 
te leiden, zonder pretenties, al-
tijd blij de arme en gekruisigde 
Christus te volgen, zoals de hei-
lige Franciscus en zovele man-
nen en vrouwen van uw Orde 
deden”, aldus de Heilige Vader. 
Vandaar deze aanmoediging 
om uit te gaan naar de existen-
tiële periferie van vandaag en 
daar het woord van het Evan-
gelie te laten weerklinken.

Creativiteit tonen

“Vergeet de armen niet, die het 
vlees van Christus zijn”, zei de 
paus en hij nodigde de Francis-
caanse seculieren uit om creatief 
om te gaan met nieuwe vormen 
van armoede. De Heilige Vader 
wil dat hun seculariteit vol nabij-
heid, medeleven en tederheid is, 
dat zij getuigenis afleggen in “de 
concrete situaties van elke dag, 
in menselijke relaties, in sociaal 
en politiek engagement, dat 
hoop voedt in een morgen die 
de pijn van vandaag verzacht”.
De paus wenst de seculieren 
ook toe dat “hun grote familie 
altijd verenigd zal zijn, zeker met 
respect voor de verscheiden-
heid en autonomie van de ver-
schillende onderdelen en van 
elk lid, maar altijd in een vitale 
wederzijdse verbondenheid om 
samen te dromen van een we-
reld waarin allen broeders zijn 
en zich broeders voelen”. En hij 
nodigt hen uit zich open te stel-
len voor Christus en te leven te 
midden van mensen, zoals Fran-

ciscus. “Zoals Sint Franciscus een 
spiegel van Christus was, zo mo-
gen jullie ook een spiegel van 
Christus worden.”

Getuigenis Jacques Meulkens, (na-
tionaal minister).
Tussen de 100 broeders en zusters 
waren we als het nationaal be-
stuur van België ook aanwezig. 
Het was een groots moment toen 
de Paus de zaal binnentrad, maar 
ik voelde iets van de eenvoud van 
het Evangelie bij deze man, wat 
ons direct in relatie brengt met 
Jezus. Een mens met een enorm 
verlangen om goed te doen, waar 
de menslievendheid van God in 
aanwezig is. Hij heeft ons herin-
nerd aan de waarde van onze mis-
sie en onze franciscaanse roeping. 
Het is een énorme persoonlijke 
bemoediging uit de mond van de 
Paus de bevestiging te krijgen van 
onze eigen plaats als franciscaan-
se seculieren in de Kerk. Ik ben blij 
en dankbaar voor dit bevoorrecht 
moment. Wellicht een van de 
mooiste en meest tekenende mo-
menten uit mijn leven. 

HET PELGRIMSVUUR 
GAAT VOORT … Auteur:

Barbara Mertens
Rubriek:

Een hand vol
Op 4 februari 2022 vierden we de tweede Internationale dag van de Mense-
lijke broederlijkheid. De TAU-werkgroep rond de encycliek Fratelli Tutti koos 
voor u enkele inspirerende citaten uit! 

Op zondag 3 oktober 2021 werd in de Francis-
cusparochie in Leuven een pelgrimsestafette 
naar Assisi op gang getrokken. De komende vijf 
jaar lossen pelgrims elkaar af op weg van Leu-
ven naar Assisi, waar ze 800 jaar na de dood van 
Franciscus, in 2026, hopen aan te komen. ‘Apart, 
maar verbonden’ met telkens andere stappers 
die het ‘pelgrimsvuur’ aan elkaar doorgeven op 
de weg naar Assisi als geografische én symboli-
sche bron van franciscaanse spiritualiteit. An en 
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Benny, de initiatiefnemers, be-
ten de spits af. En intussen staan 
de volgende stappers al klaar! 

Het stappen op zich wordt een 
evenwichtsoefening tussen wat 
we zouden willen en wat we 
fysiek kunnen. Een oefening in 
de lat ook niet te laag leggen, 
soms kan een mens meer dan 
hij denkt. En dat gecombineerd 
met het dragen van een rugzak, 
wat wij totaal niet gewend zijn. 
We zijn er nog niet echt mee 
bezig, maar wat nemen mee, 
wat kan thuisblijven? Hoe ver 
gaan we zekerheid inbouwen, 
hoe ver laten we los en zien we 
wel? En is het ene dan beter dan 
het andere? 

Bij An en Benny lag het accent 
op ontmoetingen, van allerlei 
mensen onderweg. Ik vermoed 
dat het voor mij vooral een te-
genkomen van mezelf en van 
elkaar als koppel zal zijn – en als 
extraatje valt
onze 25ste trouwverjaardag tij-
dens de pelgrimstocht. Het doet 
mij plots denken aan Franciscus: 
enerzijds een man van mensen 
ontmoeten: een melaatse, een 
sultan, de portier die hem niet 
binnenlaat, de man die zo’n 
dorst heeft... iemand die kon 
vertellen, prediken, bezielen. 
Anderzijds een man die in stilte 
spelonken en grotten opzocht, 
de ontmoeting met zichzelf. En 
in beide, de ontmoeting met 
die Ander.  

‘Je hoeft het niet op dezelfde 
manier te doen als wij, je moet 
niet kopiëren,’ benadrukten Ann 
en Benny in hun getuigenis. Dat 
is mooi, heel mooi. En tegelij-
kertijd de grootste uitdaging, 
want alles wordt dan ‘keuze’, 
niets is omdat het ‘moet’. Voor 
mij wordt het alvast een goede 
oefening in niet-vergelijken. Met 
de mensen voor ons. Met de 

“Dag An, dag Benny

Ik ben er intussen van overtuigd: een pelgrimstocht begint niet 
als je thuis je voordeur dichttrekt, je tocht begint als iets in je diep-
ste zelf niet tegen te houden is om een pelgrimstocht te stappen.
Net zoals in het sjamanisme ‘de berg opgaan’ begint op het mo-
ment dat je beslist dat je de berg zult opgaan.

We waren dagenlang blij met je vorige mail, met wat tips van 
routes en gidsen. Tot je ons opnieuw mailde: ‘Boekje niet meer te 
verkrijgen.’ Oei, oei. Daar viel onze eerste zekerheid al aan digge-
len. ‘Oei, geen boekje.’ Het heeft een paar dagen door mijn hoofd 
gespeeld.

Gisterenavond zaten Chris en ik samen aan de computer om de 
reisroute en overnachtingen wat uit te stippelen. Oei, geen boek-
je met kaarten erin. We zijn niet zo handig met de computer. En 
al helemaal niet met de smartphone. Ik dacht een paar keer: een 
boekje met kaarten ging toch gemakkelijk geweest zijn. Alsof er 
iemand ooit gezegd heeft dat een pelgrimsroute gemakkelijk 
zou zijn. Nee toch. 

We hebben - met veel zoeken en een beetje gesakker, wat zei 
Franciscus ook weer over geduld...  - gebruik kunnen maken van 
die interactieve kaart; we zijn beginnen kijken in de kopies die je 
doorstuurde (het eerste moment dacht ik nog: oei, een boekje 
ging toch leesbaarder zijn) en pas later hebben we er de dank-
baarheid voor gevoeld: voor jou en Benny die dit doorstuurden 
en voor die onbekende man die zijn boekje heeft gekopieerd voor 
ons.

Ruimte voor ontmoeting, dat is één van de dingen die we onthiel-
den van jouw getuigenis in Loker, en ook van de heel aangename 
babbel met Benny tussen het koffieschenken door op de inspiratie-
dag in Leuven. In tegenstelling tot jullie, kiezen wij er niet voor om 
overnachting te zoeken ‘op de ruttel’ - in jouw taal : ‘op de bots’. 
Logement op voorhand vastleggen lijkt ons nu rustgevend en een 
goede keuze. ‘We gaan dan wel minder ontmoetingen hebben,’ 
dacht Chris een beetje spijtig.
 
We hebben het pas gisterenavond ten volle begrepen: het vast-
houden aan de behoefte, het gemak en vooral de zekerheid van 
een eigen boekje, maakt dat we de ‘ontmoeting’ met die onbe-
kende man, die dapper kopieerde voor ons, bijna over het hoofd 
gezien hadden. We zijn er zeker van: als we ons openstellen, zullen 
we ontmoeten wie, wat goed is voor ons. Niet meer en niet minder. 
Wil dus aub die onbekende man bedanken, en hem ‘vrede en alle 
goeds’ toewensen van ons.

Tot vrijdag dus, we komen waarschijnlijk in de late voormiddag, 
bedankt dat Lucas ook mag meekomen. 

Vrede en alle goeds, Chris en Mia” (mail van 23 januari 2022)



- 16 -

vele mensen na ons. Een lange 
rij van mensen, van Leuven tot 
Assisi, en wij een onbeduidende 
schakel in die mensenketting. 
We ontvingen van An het 
Tau-kruisje, de vrede en alle 
goeds-vlag, het onderwegboek-
je. En met hetzelfde gebed 
waarmee An en Benny geze-
gend werden, zegende An ons. 
Dit voelde zo krachtig en ver-
bindend. Zo puur in zijn een-
voud: zonder franjes, gewoon 
in de living. Met onze zoon Lu-
cas als stille getuige. We zijn er 
dankbaar om. Heel dankbaar. En 
voelen ons gezegend.

Chris en Mia Ooghe-Dessein, 
Poperinge – 2 februari 2022
chrisenmia@telenet.be

HOE HET GING HET MET 
BROEDER JUNIPERUS IN 

DE ADVENT?
Auteur:

Stijn Demaré
Rubriek:

Een hand vol

Op 4 februari 2022 vierden we de tweede Internationale dag van de Mense-
lijke broederlijkheid. De TAU-werkgroep rond de encycliek Fratelli Tutti koos 
voor u enkele inspirerende citaten uit! 

Samen met zo’n 450 trouwe vol-
gers verkenden we week na week 
het perspectief van een ander 
personage van het verhaal van 
Broeder Juniperus en de zilveren 
ringen. An, Francine, Stijn en Wies 
kropen treffend in de huid van de 
koster, de arme vrouw, de minis-
ter-generaal en broeder Junipe-
rus: elk personage kreeg op een 
unieke manier een stem. Hoe ver-
schillend de perspectieven week 
na week ook waren, met Kerstmis 
verzamelden ze allen broederlijk 
en zusterlijk rondom de Kerststal. 

De mooie tekeningen van Geert 
Kint zorgden voor een heel speci-
ale, extra dimensie. Tegenover de 
haastige tred van de koster stond 
de gelukzalige, onverstoorbare 

glimlach van broeder Juniperus. 
De arme vrouw en broeder Juni-
perus plaatste Geert letterlijk op 
gelijke voet. En de minister-gene-
raal liet zich uiteindelijk overhalen 
om samen de meelpap met Juni-
perus op te eten. 

Wekelijks kwamen we ook onli-
ne samen via Zoom om wat uit 
te wisselen over de vragen bij de 
personages. Het was een deugd-
doende weg waarbij iedereen aan 
de hand van de verschillende per-
sonages uiteindelijk ook zelf op 
verhaal kon komen. 
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 en via deze weg redactielid
Marianne van Kesteren Is redactielid namens de Franciscaanse Seculieren
Stijn Demaré Is stafmedewerker en coördinator van Tau
 en redactielid namens Tau
Br. Hans Peter Bartels OFM is redactielid namens de Franciscanen 

Deze redactieraad wil uitdrukkelijk een woord van dankjewel uitspreken tot de uittredende redactieleden.
Hartelijk dank aan de voormalig hoofdredacteur: br. Jan De Vleeshouwer. 
Dank je wel aan mevr. Mia Vanderhenst en Dhr. Pieter Pecceu. 

VERHUISBERICHTEN BINNEN DE 
KAPUCIJNENGEMEENSCHAP
Br. Luk Wouters – br. Frans Labeeuw - br. Xavier Janssens
Voorheen Kapucijnenklooster, Dreef 38, 2328 Meersel-Dreef
Zijn verhuisd naar Minderbroeders kapucijnen, Kapucijnenstraat 9, 2200 Herentals.

Br. Joseph Joyson Palliparambil 
Voorheen Kapucijnengemeenschap, Ossenmarkt 14, 2000 Antwerpen
Is verhuisd naar Kapucijnenklooster, Dreef 38, 2238 Meersel-Dreef

Br. Jan De Vleeshouwer
Voorheen provincialaat Vlaamse Kapucijnen, Ossenmarkt 14, 2000 Antwerpen
Is verhuisd naar Minderbroeders kapucijnen, Kapucijnenstraat 9, 2200 Herentals.
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Auteur:
Christa Engelbosch

Rubriek:
Handreiking

Dat erfgoed is afkomstig uit ver-
schillende franciscaanse kloosters 
of congregaties in Vlaanderen. 
De voorwerpen die in deze ru-
briek belicht worden, behoorden 
telkens tot een andere gemeen-
schap. 

In dit nummer staat het schilderij 
‘de wonderbare staeninghe’ uit 
het klooster van de kapucijnen in 
Brugge centraal. Het is een uniek 
schilderij in die zin dat het in geen 
enkel ander franciscaans klooster 
in Vlaanderen terug te vinden is. 

De legende: ‘de wedervinding 
van Franciscus’ graf’ 

Deze lugubere legende gaat als 
volgt: in 1449 wil paus Nicolaas 
V het graf van Franciscus in Assisi 
bezoeken. De toegang tot het graf 
wordt ’s avonds opengebroken. 
Samen met zijn secretaris Petrus 
de Noceto, kardinaal Astorgius, 
een Franse bisschop, de gardiaan 
van het klooster en enkele min-
derbroeders bezoekt de paus het 
graf. Hij gaat het eerst binnen en 
valt, hevig en hoorbaar snikkend, 

op zijn knieën. Vervolgens gaan 
ook de anderen kijken. Tot ieders 
verbazing vinden ze het intacte 
lichaam van Franciscus onge-
schoeid, rechtopstaand, de ogen 
ten hemel gericht. Aan de andere 
kant staat nog een lichaam, ge-
kleed in een dominicaner habijt, 
met de handen in gebedshou-
ding en de ogen op Franciscus 
gericht. Terwijl een geur van hei-
ligheid zich verspreidt tilt de paus 
de zoom van Franciscus’ habijt op 
en ziet de nog bloedende kruis-
wonden op diens voeten. Uit de 
wonden in Franciscus’ handen 
stroomt eveneens nog bloed. 

Een kardinaal die niet kan 
zwijgen

De paus vraagt aan alle aanwezi-
gen om dit gebeuren geheim te 
houden. Maar kardinaal Astorgius 
kan niet zwijgen. Hij vertelt het 
geheim aan Jacobus, de latere bis-
schop van Lacedonia. Deze vertelt 
het op zijn beurt verder aan Fran-
ciscus de Baucio, die het gebeu-
ren neerschrijft in een brief.

In deze rubriek trachten we een link te leggen tussen de franciscaanse spiri-
tualiteit en de erfgoedobjecten die bewaard worden in het museum DE MIN-
DERE IN Sint-Truiden.
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Deze brief komt vervolgens in het 
bezit van Marcus van Lissabon, 
een Portugese minderbroeder die 
het schrijven in 1557 in het Portu-
gees vertaalt en publiceert in zijn 
kroniek over de orde.

De minderbroeder Petrus Ro-
dolphius, bisschop van Tossigna-
no, neemt de brief eveneens op 
in zijn Historiae Seraphicae (1586).

Dit historisch werk inspireert Hen-
derik Sedulius van Cleve, een ge-
leerde minderbroeder die in onze 
gewesten actief is. Als gardiaan 
in het minderbroederklooster in 
Antwerpen publiceert hij In 1587 
het platenboek ‘Historia S. Fran-
cisci’. Het betreft een aangepaste 
heruitgave van een reeks gravures 
van Philips Galle over het leven 
van Franciscus. Eén van de gravu-
res is ‘de staeninghe van Francis-
cus’ en zo wordt het thema voor 
de eerste keer afgebeeld. 

Het schilderij uit het 
kapucijnenklooster in Brugge, 
eind 17de eeuw

Op het schilderij zie je de paus, ge-
kleed in een rijkelijk gewaad met 
stola. Naast hem op de voorgrond 
liggen zijn tiara en het pauselijk 
kruis. Terwijl een broeder met een 
kaars het gebeuren bijlicht tilt de 
paus voorzichtig de zoom van 
Franciscus’ habijt op. Kardinaal As-
torgius zet zijn bril goed om zeker 
niets te missen van het wonder. 
De Franse bisschop en een min-
derbroeder kijken vanop een af-
stand toe.

Uniek aan dit schilderij is dat de 
kunstenaar naast Franciscus, op 
een lager voetstuk weliswaar, de 
heilige Dominicus afbeeldt, her-
kenbaar aan zijn habijt en aureool. 
Franciscus wordt wel vaker in het 
bijzijn van de heilige Dominicus 
voorgesteld maar niet in deze 

context. In de gravure van Philips 
Galle of in andere voorstellingen 
van ‘de staeninghe’ komt Domini-
cus niet voor.

Propaganda en het einde van 
de voorstelling

In de 16de eeuw komt er van pro-
testantse zijde heel wat kritiek op 
de wildgroei van de verering van 
heiligen, relieken en aflaten binnen 
de Katholieke Kerk. Wanneer de Re-
formatie veld wint in Europa start 
Rome met een tegenoffensief: de 
Contrareformatie. Meer dan ooit 
krijgt Franciscus een voorbeeld-
functie en als gestigmatiseerde 
heilige is hij nog waardevoller. 

Door de kritiek op de heiligenver-
ering ontwikkelen de Jezuïeten 
een groot wetenschappelijk pro-
ject om alle heiligenlevens kritisch 
onder de loep te nemen: de Acta 
Sanctorum. 

In 1768 verschijnt hierin het leven 
van Franciscus door Contantijn 
Suyskens. Hij verwerpt hierin de 
legende van de wedervinding 
van het graf door paus Nicolaas V. 
Bijgevolg worden voortaan geen 
nieuwe voorstellingen van ‘de 
staeninghe’ gemaakt.

Na-ijver tussen de dominica-
nen en de minderbroeders

In 1224 ontving Franciscus de stig-
mata die hij, volgens de bronnen, 
verborgen probeerde te houden. 
Bij zijn dood ontdekt men het ge-
heim. Maar niet iedereen gelooft 
dit zomaar. Zelfs paus Gregorius 
IX twijfelt aanvankelijk voor hij in 
1237 een ware campagne start 
om het geloof in de stigmata te 
bevorderen. Hij schrijft een ver-
manende brief aan de priors en 
provinciale oversten van de do-
minicanen omdat een broeder 

beweerde dat Franciscus geen 
stigmata had en dat de minder-
broeders onbetrouwbaar waren. 

De geschiedenis van de dominica-
nen en minderbroeders verloopt 
aanvankelijk vrij parallel. Maar daar 
waar Franciscus in het begin afke-
rig is van studie vindt Dominicus 
het wel belangrijk dat zijn broe-
ders studeren om zo beter te kun-
nen prediken. Er zijn regelmatig 
wijsgerige en theologische dispu-
ten tussen beide orden, onder an-
dere over het begrip armoede.

In dit schilderij staat de biddende 
Dominicus op een lager voetstuk. 
Wil de kunstenaar (opdrachtge-
ver) ons op deze wijze vertellen 
dat niemand mag twijfelen aan 
het theologisch gezag van de ‘on-
geletterde’ Franciscus omdat de 
stigmata zijn leer confirmeren? 
Tegen dergelijke bewijzen (stig-
mata) kan Dominicus niet op; ne-
derig kijkt hij omlaag.

Franciscaanse spiritualiteit

De kunstenaar wil ons met deze 
voorstelling van de legende over-
tuigen dat Franciscus wat heilig-
heid betreft, alvast een trapje ho-
ger staat dan Dominicus. Smile
Dit druist natuurlijk volledig in 
tegen Franciscus’ nederigheid. 
Reeds tijdens zijn leven werd hij 
door tijdgenoten als een heili-
ge beschouwd maar hij wou de 
mindere zijn en zeker niet op een 
voetstuk geplaatst worden. Op 
broeder Masseus’ vraag ‘Waarom 
jij?’ antwoordde hij ‘Die allerhei-
ligste ogen hebben onder de zon-
daars geen gezien die slechter, on-
volmaakter, groter zondaar is dan 
ik. Op die manier zal men erkennen 
dat alle deugd en alle goeds niet van 
de schepselen komt, maar van de 
Schepper’.
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TAU heeft een gebeds-
armband ontworpen 
waarmee je het Zon-
nelied op verschillende 
manieren kan bidden. 
Met tien verschillende 
edelstenen worden de 
tien strofes van het Zon-
nelied aangeduid. Het 
TAU-kruisje geeft de juis-
te richting aan: we star-
ten bij de Allerhoogste 
en eindigen bij de nede-
rige mens, van hoog naar laag, van God via de hemellichamen en 
de oerelementen, over leven, liefde en dood naar de opdracht van 
de mens.

De gebedsarmband sluit ook aan bij een eeuwenoude traditie van 
gebedssnoeren en nodigt uit om het Zonnelied vaker te bidden. In 
1224 voltooide Franciscus van Assisi zijn Lied voor Broeder Zon. Het 
sloot perfect aan bij zijn spiritualiteit: zelf bad hij 70 keer per dag de 
mantra: “Laten wij God prijzen en hoog verheffen altijd door.” Met 
de gebedsarmband in de hand danken we God voor het mooie en 
goede van Zijn broederlijke en zusterlijke schepping. 

De gebedsarmband is ontworpen door TAU ( www.franciscaans-
leven.be) en wordt vervaardigd door de Clarissen in Stabroek: de 
armbanden kosten 20 euro (plus verzendingskosten) en zijn te koop 
in hun webshop (clarissenstabroek.be/shop/). Er zijn reeds 125 ge-
bedsarmbanden in omloop. 

DE LAUDATO SI GEBEDSARMBAND
Auteur:

Stijn Demaré
Rubriek:

Op handen

VASTENBEZINNINGEN: EEN BOOM 
GEPLANT AAN WATER...
Op weg naar Pasen verkennen we een tiental wijsheidsspreuken 
van Franciscus. Minderbroeder André Jansen, schrijver van Een 
boom geplant aan water toont ons gaandeweg hoe de wijsheids-
spreuken diep geworteld zijn in broederlijk samenleven. Wanneer 
we snoeien in toe-eigening, jaloezie, verheffing... kunnen we ver-
der groeien in verbondenheid en op een goede en broederlijke 
manier vrucht dragen en zo het nieuwe leven doorgeven. 

Volg onze online vastenbezinning en schrijf je in op www.francis-
caansbezinnen.be: zo ontvang je wekelijks via email de uitnodiging 
voor een nieuwe podcast van André Jansen. 

Auteur:
Stijn Demaré
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‘Een boom geplant aan water’, zo noemt de wijsheidslitera-
tuur iemand die over Gods onderwijzingen mediteert. Die 
uitdrukking inspireerde me om ook van Franciscus te zeg-
gen dat hij was als een boom geplant aan water. Hij heeft 
immers zelf ervaren hoe Gods onderwijzing, in het bijzon-
der van het evangelie, levend water was dat hem volledig 
doordrong, dat hem diepe rust, standvastigheid en ver-
trouwen gaf. Bovendien werd hij als een vruchtbare boom 
aan het water door als een wijze leider zijn broeders de 
weg ten leven te tonen. Een weg weliswaar vol verleidin-
gen en verkeerde afslagen, maar een weg die eerlijkheid 
met zichzelf eist, een weg die de mens authentiek maakt 
en hem voert naar de Bron van de schepping en van zich-
zelf. Die wijsheid gaf Franciscus door aan zijn broeders en 
ten slotte ook aan ons, met de uitdaging diezelfde weg te 
gaan teneinde niet verloren te lopen in de woestijn van de 
eigen lege begeerten. 

André Jansen, Een boom geplant aan water. Halewijn, 2019, 
p. 18-19

EEN NIEUWE WEBSITE VOOR DE 
MINDERBROEDERS FRANCISCANEN

WEBSITE VAN DE KAPUCIJNEN 

Auteur:
Kenny Brack

Rubriek:
Op handen

Tot voor kort hadden de franciscanen in België en Nederland een 
eigen website, omdat het ook twee afzonderlijke provincies waren. 
Nu België en Nederland onder één gezamenlijk bestuur komen is 
het evident dat er één website is voor de franciscanen van de lage 
landen. Ben je benieuwd? Surf dan maar naar: www.minderbroe-
dersfranciscanen.net

Ook bij de kapucijnen is er een tijdje geleden een nieuwe 
website gelanceerd. De kapucijnen van Vlaanderen zijn nog 
steeds een afzonderlijke provincie dus de site is enkel voor 
Vlaanderen. Ontdek hem en surf naar: www.capuchins.be 
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Veertien dagen letterlijk en fi-
guurlijk in de voetstappen van 
Franciscus lopen: het kan tij-
dens onze nieuwe editie van 
de franciscaanse voettocht van 
Stroncone naar Assisi van 31 
juli tot 13 augustus 2022. On-
derweg komen we langs tal 

Heb je zin om deze zomer uitge-
breid kennis te maken met de 
franciscaanse spiritualiteit? Dan 
is deze Assisi-reis misschien iets 

FRANCISCAANSE STAPTOCHT

KALM-AAN-REIS IN HET TEKEN VAN 
CLARA VAN ASSISI

SCHILDERSATELIER GEOPEND IN 
HET KAPUCIJNENKLOOSTER VAN 
MEERSEL-DREEF

Auteur:
Stijn Demaré

Rubriek:
Op handen

Rubriek:
Op handen

Rubriek:
Op handen

van franciscaanse pittoreske 
plaatsen, zoals Greccio, Fonte 
Colombo, Poggio Bustone, vol 
van symboliek en verhalen. De 
staptocht is een echte pelgrim-
stocht met stevige wandelda-
gen waarbij we zowel het dal 
van Rieti als Spoleto verkennen, 
maar ook stevige bergtoppen 
zoals de Monte Fionchi en de 
Monte Subbasio bedwingen. 
Pelgrimeren is ook een oefe-
ning in eenvoud wanneer we 
telkens op andere karakteristie-

voor jou. Op een rustig tempo, 
met voldoende vrije tijd, ver-
kennen we de plekken die be-
langrijk waren voor Franciscus 
en Clara van Assisi. De rijkdom 
en de wijsheid van Clara staan 

ke plaatsen te gast zijn. Boven-
dien stappen we samen met 
zo’n 50 compagnons de route 
richting Assisi, elk met zijn of 
haar eigen verhaal. Onderweg 
vallen we regelmatig stil, ko-
men bij elkaar op verhaal en 
zingen we samen vreugdevol-
le liederen, met Franciscus van 
Assisi als voorbeeld. 

Meer info op www.franciscaan-
sleven.be/staptocht 

centraal tijdens deze reis. Van 
21 tot en met 27 juni 2022.

Meer lezen op www.francis-
caansleven.be/kalm-aan-reis.
html 

Sinds half januari verhuisde broe-
der Joyson Joseph van Antwerpen 
naar Meersel-Dreef. Broeder Joyson 
is van origine van India en neemt in 
zijn binnenste een diep gewortel-
de Oosterse christelijke spiritualiteit 
mee. Eén van zijn vele kwaliteiten 
is dat hij een getalenteerd schilder 
is. Alhoewel hij vele jaren in Rome 
werkte is hij toch in zijn thuisland 
India goed gekend als gelovig reli-
gieus schilder. Hij richtte CARP op, 
waarover we in vorig Handdruk-
nummer berichtten. 

In de nabije toekomst wil br. 
Joyson vanuit de gemeenschap 
van Meersel-Dreef volop stappen 
gaan zetten naar een nieuw ele-
ment van een mogelijke klooster-
pastoraal waarbij hij via het canvas 
aan andere vormen van (kunstzin-
nige) pastoraal wil werken. 

Rond 4 februari zegende gardiaan 
Kenny Brack voor hem alvast een 
nieuw atelier in nabij de keuken 
van het klooster. 

De klassen die nu op klasbezinning 
komen voor 1 of 2 dagen mogen 
reeds genieten van de input van 
br. Joyson aan hun bezinningspro-
gramma. 
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EEN FRANCISCAANSE DANSANTE 
PERFORMANCE 

De
Wolf
van
Gubbio

©
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Sint-Willibrordus
kerk Rijkevorsel

dansante
vertelling

26/3

€10

20u

“De wolf weerspiegelt be-
vreesde blikken. Zijn grimmi-
ge schijnheiligheid werpt een 
schaduw over de stad. Wanneer 
de nacht valt, staat de held op. 
Gewapend met wonden be-
treedt hij het heiligdom van het 
beestenrijk”.

Deze performance is een 
dansante vertelling van de le-
gende over Franciscus van Assi-
si en de Wolf van Gubbio. 
Het verhaal gaat over de my-
thische ontmoeting tussen de 
twee hoofdrolspelers en over 
de transformatie van angst naar 
liefde.

Angst heeft zich meester ge-
maakt van de inwoners van 
het Italiaanse stadje. Geruch-
ten gieren door de straten en 
mensen vrezen voor hun leven. 
Franciscus moet naar een op-
lossing zoeken en beslissingen 
nemen. Kiest hij voor de dood 
of het leven?Hoe bestrijd je het 
kwaad buiten en binnen de 
omwalling, binnen en buiten 
de mens? Gewapend met de 

liefde keert hij zich tot het ge-
laat van zijn Broeder.
Beweging en compositie tre-
den in het originele verhaal op 
de voorgrond. Voordat Francis-
cus de Wolf aanspreekt, voordat 
het woord zijn intreden maakt, 
maakt de heilige een kruisteken 
en benadert hij de ‘andere’. De 
twee personages sluiten een 
woordeloos vredespact – oog 
in oog. De communicatie ge-
beurt virtueel, in een onzicht-
baar medium dat van een bo-
vennatuurlijke orde is. De com-
positie is voor ons de climax van het verhaal,
(meer) woorden zijn niet nodig.

Sander Vloebergs artistieke leding, choreografie
Sooraj Subramaniam danser
Pierrette Coffrée dichter/verteller
Lies Daenen schilder/performer
Jan Verschoren en klas Sounddesign KASK Antwerpen soundscape

Deelnameprijs van €10 dient contant betaald te worden aan 
de kassa. Na de voorstelling kan u nagenieten bij een drankje. 
We hanteren de coronaregels die op dat moment van kracht 
zijn.

Maria Sterckx, Claris

Zij overleed op 4 december 2021, geboren te Retie op 18 mei 1929. Zij verbleef in WZC Home 
Vogelzang.

Pascal Broeckaert, Franciscaan

Hij overleed op 22 januari 2022 in het WZC Sint Bavo, geboren te Lokeren op 28 september 1929. 
Het grootste deel van zijn leven woonde hij in Brussel waar hij les gaf aan het Parnasinstituut in 
Dilbeek. Hij is begraven op het minderbroederskerkhof in Vaalbeek.

UIT HANDENUIT HANDEN



ZIJ VERLEGDEN HUN GRENZEN
Milan, Josse en Stig leefden in februari 3 volle da-
gen mee op het ritme van het Kapucijnenklooster 
te Meersel-Dreef. Zo gaat dit in hun school altijd 
voor de laatste jaars… Ze gaan ergens naartoe 
voor enkele dagen, waar ze zeker hun grenzen 
kunnen verleggen. 
Milan had zichzelf voorgenomen: “Milan , je gaat 
naar een klooster, je zal er dus strikt moeten le-
ven en niet al te veel vrijheden hebben.” Maar 
wat was hij verrast toen hij en zijn vrienden door 
de gardiaan, br. Kenny, werden verwelkomt als: 
“Welkom in ons huis, dit is nu ook jullie huis. Al-
les mag, niets moet.” Wat was hij gerustgesteld. 
Een heel deel vooroordelen vielen al weg. De er-
varing werd aangenamer van moment tot mo-
ment. Josse was onder de indruk van de eenvoud 
van alles, en toch was er niets tekort. Hij werd er 
rustig van. 
Allen gaven aan van enorm veel geleerd te heb-
ben. Ze volgden de kloostergemeenschap in hun 
dagelijkse ‘doen’. Alles wat samen was deden ze 
met hun drieën mee. Het meedoen in de 3 ge-
bedsmomenten van de dag, de maaltijden, die 
ze trouwens uitstekend vonden. Stig was op een 
zeker moment zo verrast: “Ik had nooit gedacht, 
dat we hier nu Oosters zouden eten.” Want op dat 

moment was broeder Joyson (uit India) kok. Met 
hun drieën probeerden ze heel veel te weten te 
komen over het leven en de levensingesteldheid 
van de bewoners van het klooster. Ze snoeiden 
alle wilgen in de tuin, kuisten de gastenkamers, 
brachten de pas gerenoveerde sacristie terug op 
orde en verzamelden wilgentakken om de wil-
genhut in het Mariapark af te werken. 
En Josse zegt ook nog dit: “We hebben kennis ge-
maakt met een andere manier van leven dan de-
gene die we gewend zijn in de huidige samenle-
ving. Beide hebben hun voor- en nadelen, en ik 
zou dus ook niet kunnen zeggen welke van de 
twee beter is. Wel weet ik nu dat er ook een an-
dere manier van leven is, en ik denk dat dat juist 
hetgeen is wat ze ons in het klooster duidelijk 
wilden maken. “
Milan eindigt met te stellen dat hij aan ieder zo’n 
kloosterverblijf wil aanraden die nog op zoek is 
in het leven. 

En de kloosterbevolking van Meersel-Dreef 
wenst deze 3 boys Vrede en alle goeds toe op hun 
verdere levensweg. Ze vertrouwen er ook op, dat 
ze hen nog eens gaan terugzien. 


