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Ik schrijf deze inleiding op 15 november, het is 17.05 uur geworden. 

Wat is het al donker buiten… Er valt regen en de wind is kouder 

dan enkele dagen geleden. Nu begin je ineens gewaar te worden 

wat de normale temperatuur dient te zijn rond deze tijd van het 

jaar. Koud dus… Gelukkig brandt de verwarming binnen. Een ver-

warming die we zo lang mogelijk uit lieten staan want we worden 

een beetje nerveus bij het idee aan een duurdere energierekening. 

Een dikkere trui kan toch ook al wat helpen. Maar wanneer jij als 

lezer deze Handdruk in handen hebt, is het December geworden 

en dat wil zeggen dat we ons voorbereiden op Kerstmis en daarna 

op een nieuw jaar. Het is de periode van de ‘wensen’, van elkaar 

het beste toe te zenden. Jou, lezer van Handdruk, wensen we van-

uit de redactieraad graag veel leesgenot toe en we hopen dat ons 

tijdschrift je kriebels genoeg geeft om Franciscaanse accenten in je 

leven te leggen. Daarom ging Barbara aan de slag in het hoofdartikel 

met de thematiek van de Adventsretraite waarin ‘bemoediging’ het 

hoofdthema is. Dit thema trekken we door in de twee Handlangers. 

Vanuit het museum DE MINDERE krijgt de Kerstmisthematiek in de 

kunst volop de aandacht en in de Column vraagt Igor zich af of jij 

dezelfde motivatie hebt als hij, om ’s morgens je wekker af te duwen 

en fris als een hoentje aan de dag te beginnen. In de andere helft 

van dit nummer kan je lezen over de bekende Franciscaan Placied 

Tempels en zijn Bantoe filosofie, alsook over de theaterproductie van 

Peter Vermaat over Elisabeth van Thüringen. Verder gaat het nog 

over de nieuwe Godly Play ruimte in het klooster van Meersel-Dreef 

en de frisse pastorale dynamiek die dit meebrengt voor de pasto-

rale eenheid. We danken God voor de twee jonge kapucijnen uit 

Pakistan die sinds November geland zijn en nu in het klooster van  

Antwerpen wonen. Tot slot herdenken Bob Van Laer en Peter Preu-

veniers samen met ons drie overleden Franciscanen voor wie we 

willen bidden dat ze in Zijn eeuwigheid mogen thuiskomen. 

Je ziet het, beste lezer, deze Handdruk geeft je een gevarieerd aan-

bod van Franciscaanse impulsen en gebeurtenissen. Geniet ervan 

en het allerbeste bij het begin van het nieuwe jaar straks.

Vrede en alle goeds!

Br. Kenny Brack, 
hoofdredacteur
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Bemoediging, wie heeft er soms niet eens nood aan? In dagen waarin zorgen 
en uitdagingen de overhand lijken te nemen, zijn bemoedigende woorden 
of handelingen kostbaar. We hebben elkaar nodig om als mens te kunnen 
groeien, om vol te houden en op weg te blijven.   
In deze Handdruk biedt ‘TAU-Franciscaanse spiritualiteit vandaag’ u een be-
moedigingskaartje aan met op de achterkant een krachtig citaat van Clara van 
Assisi. We willen je uitnodigen om zomaar een klein woord van bemoediging 
te sturen naar iemand die je lief is en die het misschien wel erg nodig heeft. 

Franciscus en Clara kozen ervoor 
op een bemoedigende, zuster- 
en broederlijke manier de ander 
nabij te zijn. Net zoals een moe-
der haar kinderen troost biedt, 
wilden zij elkaar als broeders en 
zusters wederzijds nabij zijn waar 
het nodig bleek. Wat betekende 
bemoediging voor Franciscus en 
Clara van Assisi? 

Nabijheid

Bemoediging begint bij het 
eenvoudigweg gezien en ge-
hoord worden, bij het voelen 
dat iemand je nabij is op uitda-
gende of moeilijke momenten. 
Denk aan ouders die elke week 
trouw aan de zijlijn hun nog 
wat onzeker voetballend kind 
aanmoedigen. Maar ook aan de 
geruststelling dat je bij iemand 
terecht kan als de medische 
uitslag in het ziekenhuis tegen-
valt of wanneer je een moeilijk 
gesprek tegemoet gaat. Alleen 
al weten dat je er op moeilij-
ke momenten niet alleen voor 
staat, bemoedigt.

De ander nabij zijn en ruimte 
geven om op verhaal te komen, 
kan een wereld van verschil 
maken. Dat besefte ook Cla-
ra die samen met haar zusters 
een leven in armoede leidde in 
het klooster van San Damiano. 

Armoede beproeft de mens in 
zijn kwetsbaarheid, zowel fy-
siek als mentaal. Clara vond het 
daarom belangrijk dat de abdis 
zó vertrouwelijk met de zusters 
omging dat ze vrijuit konden 
spreken met haar en op haar 
beroep konden doen. 

Niet voor niets noemt minder-
broeder André Jansen de hei-
lige Franciscus van Assisi een 
mysticus van nabijheid. Wan-
neer hij de melaatse ontmoet-
te deed hij niet veel meer dan 
hem te zien, te horen en nabij 
te zijn. Franciscus zag de pijn, 
de schaamte, de vernedering 
waaraan de melaatse ten prooi 
gevallen was en kon hem daar-
in oprecht omhelzen als een 
naaste. Alleen daarin al zit de 
bemoediging. 

Kom dan

Bemoediging vraagt om nabij-
heid. Het veronderstelt dat de 
ander ons op één of andere 
manier deelgenoot maakt van 
wat er in hem of haar omgaat. 
We proberen aan te voelen 
waar hij of zij nood aan heeft. 
Daarvoor is vertrouwelijkheid 
nodig die maakt dat de ander 
zich veilig weet om vrijuit het 
hart te luchten en te spreken 
zonder veroordeeld te worden. 

Auteur:
Barbara Mertens

Rubriek:
Uit eerste hand
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Wie nood heeft aan bemoedi-
ging, toont zich kwetsbaar en 
koestert de hoop door de an-
der liefdevol en met respect te 
worden benaderd.    

Net voor zo’n bemoediging 
stond Franciscus altijd open. 
Het briefje dat hij schreef aan 
broeder Leo mag daar een te-
dere getuige van zijn: “En als 
het voor je ziel noodzakelijk is en 
je voor een andere bemoediging 
opnieuw naar mij wilt komen, 
kom dan.” Alleen al het uitno-
digende ‘Kom dan’ toont hoe 
welkom broeder Leo zich bij 
Franciscus mocht voelen als hij 
het even niet meer helder zag 
of somber was gestemd. Hij 
mocht zich altijd verbonden 
weten met Franciscus.

Als we zijn medebroeder Tho-
mas van Celano mogen gelo-
ven, voelden zelfs de dieren dat 
het bij Franciscus veilig vertoe-
ven was. Denk maar aan het 
haasje dat in Greccio ternau-
wernood een goedgeplaatste 
strik overleefde. Eén van de 
broeders bevrijdde het diertje 
en bracht het tot bij Francis-
cus die medelijden kreeg: “Mijn 
broertje haas, kom eens bij me. 

Waarom heb je je zo voor de gek 
laten houden?” Toen de broe-
der het haasje losliet, vluchtte 
het dadelijk zonder dwang in 
Francis cus’ schoot. Daar op die 
veilige plaats bleef het rustig zit-
ten. (1CEL60) Franciscus streel-
de het diertje met een moe-
derlijke tederheid. Daar bleek 
het nood aan te hebben, want 
eens het tot rust gekomen was 
en Franciscus het haasje weer 
wilde laten gaan, zocht het her-
haaldelijk de veiligheid van zijn 
schoot terug op. 

Ook Clara stelde zich als abdis 
toegankelijk op. Ze probeerde 
op een helende manier aanwe-
zig te zijn bij haar medezusters. 
Ze zag het als haar taak hen te 
troosten als ze bedroefd waren 
en een laatste toevlucht te zijn 
als ze wanhopig waren door 
het leed dat hen trof. Het be-
langeloos aanwezig zijn bij de 
ander, zorgvuldig luisterend 
en mee zoekend naar wat het 
beste is voor het welzijn van de 
andere, is dat niet waar authen-
tieke liefde om gaat? Of zoals 
André Jansen het meesterlijk 
verwoordde: “De liefde dwingt 
niet, blijft op afstand en geeft de 
ander aan zichzelf terug.”

Naastenliefde

Hoe zorgvuldig en bedacht-
zaam Franciscus met de kwets-
baarheid en het lijden van zijn 
broeders omging, blijkt uit een 
lieflijk verhaal uit het heiligen-
leven. Op een nacht riep één 
van de broeders plots uit: “Ik ga 
dood, broeders, ik ga dood van 
de honger!” Franciscus stond 
onmiddellijk op en haastte zich 
om zijn medebroeder te hulp 
te komen. Hij liet een maaltijd 
klaarmaken met lekkere hapjes 
en begon zelf als eerste te eten. 
Om te voorkomen dat de hon-
gerige broeder zich een onge-
luk zou schamen, nodigde hij 
uit naastenliefde alle broeders 
uit om samen mee te eten. 
(2CEL22)

De broeder die zijn kwetsbaar-
heid openlijk uitriep, werd niet 
afgestraft door Franciscus. Inte-
gendeel, alle broeders werden 
op het nachtelijk maal uitge-
nodigd. Zo moest de honger-
lijdende broeder het niet alleen 
uitzitten. Hij mocht zich in zijn 
ultieme wanhoop gesteund en 
omgeven weten door Francis-
cus en de uit liefde aanwezige 
tafelgenoten.

Houd je houvast vast

Soms zijn we zo ontmoedigd 
door iets dat gebeurt, dat we 
het goede en de vruchten niet 
meer zien van onze inspan-
ningen of van de weg die we 
bewandelen. Dan hebben we 
soms de ander nodig om daar-
aan te worden herinnerd. 
Zo gebeurde het ook met zr. 
Agnes van Praag, de konings-
dochter van Bohemen die koos 
voor een leven als arme zuster. 
Door de weerstand op haar 
weg, was ze wat somber en 
neerslachtig gestemd. Wanneer 
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“Je moet met snelle stap, met lichte tred zonder je voe-
ten te stoten, zodat je schreden zelfs geen stof laten 
opwaaien, onbezorgd, blij en opgewekt het pad van 
de gelukzaligheid voorzichtig gaan.” 

(2BrAg 12-13)

Clara zicht kreeg op de strijd 
die zr. Agnes moest voeren om 
te kunnen leven volgens het 
model van de armoede, schreef 
ze haar een brief. Ze bevestig-
de en bemoedigde haar in haar 
spirituele groei: “Hij heeft je ge-
sierd met zulke blijken van deug-
den en doen schitteren met de 
tekenen van zo’n grote volmaakt-
heid dat jij, die een nauwgezette 
navolgster geworden bent van 
de volmaakte Vader, het verdient 
zo volmaakt te worden, dat zijn 
ogen niets onvolmaakts in jou 
meer zien.” (2BrAg3-4) 

Zo hield Clara zr. Agnes een 
spiegel voor opdat ze zichzelf 
en de reeds afgelegde weg te-
rug helder voor ogen zou kun-
nen zien. En ze ging nog verder. 
In diezelfde brief toonde Clara 
wat zr. Agnes innerlijk houvast 
kon bieden op de moeilijke 
weg die ze bewandelde. Clara 
spreekt als een ervaringsdes-
kundige, ook zij had veel weer-
stand ondervonden. Ze moe-
digde Agnes aan zich door nie-
mand – zelfs niet door de paus 
- van haar oorspronkelijke le-
venskeuze te laten afbrengen. 
Die keuze was haar begin. Het 
was haar antwoord op Gods 
roeping en daar moest ze aan 
vast blijven houden. “Kijk altijd 
naar je begin. Houd je houvast 
vast, doe wat je doet en geef niet 
op.” (2BrAg11) 

Met die innerlijke vastberaden-
heid had ook Clara zich een weg 
weten te banen doorheen de 
goedbedoelde adviezen van de 
paus die haar op een minder ra-
dicaal pad wilde zetten. Maar Cla-
ra hield vol, want “niets kon haar 
ontslaan van de navolging van 
Christus!” Daar had zelfs de paus 
niets op terug. Nu hielp ze haar 
medezuster Agnes de weg terug 
te vinden naar de essentie, naar 
datgene waarvoor ze ten diepste 
stond en koos in het leven. Ze 

bracht haar terug op de weg die 
ze vastberaden in vertrouwen en 
met vreugde, én toch voorzich-
tig mocht bewandelen.

Nabij en toch vrij

Waarachtige bemoediging 
maakt dat de ander zich ver-
bonden én tegelijk vrij voelt 
om zijn of haar eigen weg ver-
der te zetten. Door de ander 
te bekrachtigen in het eigen 
aanvoelen en te herinneren 
aan de eigen kracht en moge-
lijkheden, lieten Franciscus en 
Clara hun broeders en zusters 
de ruimte om hun geestelijke 
weg verder te zetten.  

In het briefje aan broeder Leo 
wordt dit heel concreet. Francis-
cus laat zijn geliefde medebroe-
der vrij om iets anders te doen, 
om af te wijken van de raad die 
hij hem zelf gegeven had. “Als je 
een of andere manier beter vindt 
om aan de Heer God te behagen 
en zijn voetspoor en armoede te 
volgen, doe dat dan met de zegen 
van de Heer God en in gehoor-
zaamheid aan mij.” (BrLeo3) 

Ook het haasje dat telkens 
terugsprong op Franciscus’ 
schoot, werd uiteindelijk op 
Franciscus’ vraag door één van 
de broeders naar het nabijge-
legen bos gebracht. Franciscus 
bood zorg aan die de ander niet 
beperkte of afhankelijk maakte, 
maar juist aanmoedigde om 

vrij maar verbonden zijn eigen 
weg te gaan. Zelfs gevangen 
vissen gooide Franciscus terug 
in het water met het broeder-
lijke advies volgende keer wat 
meer oplettend te zijn! 

Fratelli tutti

Bemoediging komt voort uit 
authentieke liefde. Of zoals 
paus Franciscus het in zijn en-
cycliek Fratelli tutti schrijft: 
“Onze liefde voor de andere, voor 
wie hij of zij is, zet ons ertoe aan 
het beste voor zijn of haar leven 
te zoeken.” (§94) Wie anderen 
bemoedigt op hun pad, nabij 
is op kwetsbare en moeilijke 
momenten, herinnert aan wat 
innerlijk houvast kan geven, 
aanmoedigt het eigen aanvoe-
len te volgen én elkeen vrijlaat 
om zijn of haar eigen weg te 
gaan en eigen leven te leiden; 
toont hoe kostbaar, waardevol 
en mooi de ander voor hem is.

Verbonden én vrij, zo mogen 
we in het voetspoor van Fran-
ciscus en Clara broeder- en zus-
terlijk met elkaar op weg gaan. 
Opdat elkeen de mens mag 
worden zoals hij of zij ten diep-
ste bedoeld is!

Wie meer wil weten over de be-
moedigingskaartjes en de Ad-
ventsbezinning van TAU kan te-
recht op www.franciscaansbezin-
nen.be!
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IK STEUN JE Auteur:

Stijn Demaré
Rubriek:

Handlanger
Vier brieven schrijft Clara aan Agnes van Praag om haar te bemoedigen en te 
ondersteunen in haar uitdagende levenskeuze. Deze brieven inspireren ook 
vandaag nog en in deze tijd van Advent kunnen de brieven ons een hart onder 
de riem steken. Met krachtige en diepzinnige beeldspraak over de liefdevolle 
verbondenheid met God helpt Clara ook ons verder op weg. In onderstaand 
interview komen zowel zr. Trees, Francine als zr. Elisabeth aan het woord. Zij 
hebben elk een podcast ingesproken voor TAU’s online adventsbezinningen. 

Wat is zo bijzonder aan die 
brieven van Clara aan Agnes 
van Praag?

Francine: Stel je eens voor, een 
koningsdochter die plots kiest 
voor een armoedig leven. Als 
onze kroonprinses Elisabeth zich 
zou terugtrekken uit het publie-
ke leven om een eenvoudig le-
ven te leiden, dat zou ook nogal 
uitgesmeerd worden in de me-
dia. Agnes werd dus onder druk 
gezet om haar levenskeuze en 
Clara treedt haar bij en zegt in 
haar brieven dus heel duidelijk: 
Agnes, je bent goed bezig, ver-
trouw maar op de weg die je 
gekozen hebt. 

Zr. Trees: Al die brieven, die 
stuk voor stuk heel mooie bor-

duurwerkjes zijn van een hoog-
staand Latijn, draaien uitein-
delijk altijd om dezelfde kern 
van waaruit je kracht kunt ha-
len. God heeft ons altijd al ten 
diepste bemind. Het gaat dus 
niet om het perfectioneren van 
onze liefde tot God maar om 
het, in alle kwetsbaarheid, kun-
nen ontvangen van Gods liefde 
voor ons. Eigenlijk is dat een 
soort grondhouding. Je kan dat 
voelen als je vanuit die liefdes-
dynamiek in het leven staat en 
dingen onderneemt. Zo kan je 
op jouw beurt Gods liefde be-
antwoorden of die liefde door-
geven. 

Francine: Ik vind het mooi wat 
zr. Trees zegt, het is inderdaad 
de kern en het is ook mooi hoe 
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Clara die kern dan ook vertaalt 
naar de concrete omstandighe-
den waar de brieven op inspe-
len. Clara weet trouwens zelf 
ook hoe moeilijk het is om stand 
te houden als je veel weerstand 
kent en vanuit die ervaring en 
veerkracht spreekt ze ook Ag-
nes toe. 

Hoe maakt Clara die 
bemoediging dan concreet? 

Francine: De vier brieven zijn 
één grote bemoediging. Cla-
ra schrijft aan Agnes eigenlijk 
constant dat ze goed bezig is 
en haar vooral niet van de wijs 
moeten laten brengen. In de 
tweede brief bijvoorbeeld zegt 
ze dat ze voet bij stuk moet 
houden, zelfs als dat ingaat te-
gen het advies van bisschop-
pen of van de paus. Eigenlijk is 
dat echt wel krasse taal. In de 
derde brief wil ze Agnes waar-
schuwen om niet te overdrijven 
en trouw te blijven aan haar li-
chaam dat kwetsbaar is en niet 
van ijzer. Clara maant Agnes aan 
om vol te houden in die kwets-
baarheid en niet terug te vallen 
op eigen prestatiedrang of te 
strenge vastenvoorschriften. 

Zr. Elisabeth: De bemoediging 
die uit de brieven spreekt treft 
mij ook altijd. Eigenlijk is het vrij 
actueel ook voor ons. Als je le-
venskeuzes maakt zijn er ook 
momenten waarvan je denkt: 
Waar ben ik toch aan begon-
nen? Dat je het gevoel hebt 
dat er dingen tegen zitten. In 
de derde brief schrijft Clara: 

“Laat geen bitterheid en nevel 
je insluiten”. Dat is uiteindelijk 
een oproep die ook weerklinkt 
in de verzen die erop volgen. 
Hoe moet je dan omgaan met 
die ontmoediging, als je denkt 
dat alle mensen tegen jou zijn. 
Eigenlijk zegt Clara dat het niet 
gaat om die mensen, het gaat 
om God. Ze schrijft wat verder-
op:  “Plaats je hart in het beeld 
van God en vorm jezelf geheel 
om.” Die omvorming is voor 
Clara belangrijk. Dat we niet de 
oude mens blijven maar dat we 
groeien als nieuwe mens, ver-
bonden met God. 

Welke beelden gebruikt Clara 
om te bemoedigen? 

Zr. Trees: In de eerste brief 
spreekt Clara over de ruil, nl. 
het inruilen van het oude leven 

voor een nieuw leven. Het is 
eigenlijk een soort ommekeer 
en een bekering. Agnes ruilt 
haar koninklijk leven voor een 
heel eenvoudig en armoedig 
leven. Maar ook wij worden ie-
dere dag opnieuw uitgenodigd 
om trouw te blijven aan de ruil, 
aan de levenskeuzes die we ge-
maakt hebben. Die ommekeer 
doe je niet één keer in je leven 
maar in alles wat je doet. Als ik 
voor mijn medezusters zorg 
dan is het belangrijk om trouw 
te blijven aan Gods liefde en van 
daaruit hen die zorg te geven. 
Mijn medezusters merken dat 
wel of iets met liefde gedaan 
wordt. En als ik het bij mezelf 
merk dat ik niet volledig in die 
liefde sta, dan word ik terug uit-
genodigd om te ruilen.

Zr. Elisabeth: Ik vind het heel 
sprekend dat Clara ons toont 
hoe wij God kunnen omvatten 
naar het voorbeeld van Ma-
ria. Maar tegelijk is het God die 
paradoxaal genoeg ons en al 
wat geschapen is omvat. Die 
paradox doet ons nadenken. 
Ons lichaam is tempel van en 
voor God. Ook al zijn wij maar 

Clara’s brieven bevatten ook krasse taal.
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kwetsbaar en broos, ook al zijn 
wij maar mensen, toch schuilt 
er iets goddelijks in ons lichaam 
en mogen we onszelf ook voor-
bereiden om dat goddelijke tel-
kens opnieuw te ontvangen en 
door te geven. Die goddelijke 
inwoning zorgt voor een groot 
respect voor onszelf, voor wie 
we zijn, maar ook voor de me-
demens. 

Francine: De vierde brief is ei-
genlijk een afscheidsbrief waar-
in Clara Agnes de raad geeft 
om zich te blijven spiegelen 
aan Jezus Christus. Die spiegel is 
een krachtig beeld. Wij mogen 
armoedig leven omdat Jezus 
ook armoedig heeft geleefd. 
Clara gebruikt bijvoorbeeld het 
beeld van Jezus die als kind in 
een armoedige kribbe werd 
gelegd en in schamele doeken 
werd gelegd. Als Clara en Agnes 
zich spiegelen aan die arme Je-
zus dan weten zij zich gesterkt 
in hun levenskeuze voor armoe-
de en nederigheid. Spiegelen 
is ons herkennen in het beeld 
van God en daaraan nog meer 
en meer gelijk worden. Via de 
spiegel kunnen we die god-
delijke krachten in ons tot vol-
tooiing brengen en onszelf zo 

innerlijk en uiterlijk mooi maken, 
aan God gelijkend. Vergeet niet 
dat voor Clara de spiegel ook 
verwijst naar het kruis van San 
Damiano waar ze ontelbare tijd 
heeft naar gekeken. De arme 
Gekruisigde is het model om 
zelf te durven loslaten en arm te 
worden. 

Hoe kunnen Clara’s brieven 
ons inspireren in deze 
adventstijd? 

Zr. Elisabeth: Op het einde van 
de derde brief schrijft Clara een 

zegenwens: “Het ga je steeds 
goed in de Heer: dat wens ik 
jou, zoals ik ook hoop dat het 
mij mag gaan.” Die wederkeri-
ge zegen is heel bemoedigend. 
Ik zegen u, maar evenzeer me-
zelf want we leven vanuit een 
broeder- en zusterschap. Als 
gemeenschap hoop je ook dat 
niet alleen jouw medemensen 
maar ook jezelf het goed ma-
ken. Als we die liefde beoefenen 
en elkaar zegenen en onder-
steunen, dan groeien we als één 
gemeenschap. Advent roept 
ons op om steun te vinden bij 
elkaar: dat wij het hen goed 
wensen en zij ons. Zeker in de 
aanloop naar Kerstmis mogen 
wij elkaar in herinnering bren-
gen waartoe wij op weg zijn, 
naar Kerstmis, de geboorte van 
Christus. Laat ons leven vanuit 
het besef dat wij allen Christus 
in ons dragen maar hem ook 
naar anderen mogen uitdragen. 

Advent roept ons op om steun te vinden bij elkaar en 
elkaar tot zegen te zijn: dat ik het jou goed mag wen-
sen en jij mij. 

In deze adventstijd nodigen we je uit om zelf ook aan de slag te gaan en me-
demensen een hart onder de riem te steken. We hebben 4 verschillende be-
moedigingskaartjes die je in deze advent kunt versturen om het de ander (en 
jezelf) te wensen dat het hen goed mag gaan. Meer info vind je op www.fran-
ciscaansbezinnen.be of via de QR-code hiernaast. 
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KLEINE WENSJES
Auteur:

Marianne Van Kesteren
Rubriek:

Handlanger

Op een zondagmorgen, voor de mis van 09.30 uur te Meersel-Dreef,  zegt 
Piet, de echtgenoot van Marianne tegen me: “Marianne is er vandaag niet 
bij, want ze is met de wensambulance naar Polen gereden…  Ja, dat doet ze 
dan zo maar even… Morgen is ze terug!  Dan vertelt ze steevast haar verha-
len en ik onthoud telkens dat de mensen er heel veel deugd aan hebben; het 
bemoedigt, ook al is het einde nabij.”  
Dit was voor mij een aanleiding om aan Marianne te vragen om haar ervarin-
gen eens neer te schrijven voor jou, lezer van Handdruk. Ze ging er graag op 
in. Lees maar mee.

Kenny Brack

Dag Kenny,

Je vroeg me of ik onlangs nog 
in Czestochowa was met mijn 
werk, de Stichting Ambulance-
wens. 

Dat scheelde niet veel, ik moest 
in Opole zijn, slechts 95 km van 
het beroemde Poolse Bedevaar-
toord van de Zwarte Madonna.
Ik mocht een vrouw van 60 jaar 
naar huis, in Polen, brengen. 
Zij was terminaal ziek en wilde 
graag in haar geboorteland ster-
ven. Verdrietig, maar o zo mooi. 
Ondanks de pijn heeft ze het 
gered. Ik moest haar elke stop-
plaats even in mijn armen ne-
men, zodat ze weer verder kon.

Ik werk al 14 jaar voor deze 
mooie stichting. Eerst naast 
mijn werk als ambulancever-
pleegkundige, sinds mijn pensi-
oen voltijds. In april 2006 is de 
Stichting opgericht door Kees 
Veldboer. Hij merkte tijdens zijn 
werk als ambulancechauffeur 
dat hij vaak werd geconfron-
teerd met mensen die nog een 
laatste wens hadden. Mario, zijn 
eerste patiënt, wilde nog zo 
graag eens varen. Hij was zijn 
leven lang zeeman geweest. En 
zo gebeurde... Niet lang daarna 
werd de Stichting Ambulan-
cewens geboren. En ondanks 
het feit dat wij vorig jaar onver-
wacht afscheid moesten nemen 
van onze Kees (hij overleed op 
61-jarige leeftijd) gaat zijn le-
venswerk door. Samen met 270 
professioneel geschoolde vrij-
willigers  vervullen wij de laatste 
wens van terminaal zieke men-
sen die niet meer mobiel zijn.

We krijgen geen subsidie en “le-
ven” van giften en donaties. De 
wensen worden gratis vervuld. 
Met 8 ambulances kunnen we 
per dag even zoveel wensen 
vervullen. Inmiddels is het con-
cept reeds in 20 landen geïm-
plementeerd, ook in België. Tot 
zover een stukje geschiedenis.

In Coronatijd hebben we “ge-
woon” doorgewerkt. Vaak ging 
het om het nemen van afscheid 
van een geliefde (patiënten 
lagen verspreid over het hele 
land) en ook het bijwonen van 
de daar op volgende uitvaart. 
Dat was voor iedereen een in-
drukwekkende tijd.

Een paar maanden terug mocht 
ik met een vrouw en haar man 
naar Nevers begeleiden. Haar 
man had gedurende 20 jaar 
de militaire bedevaarten naar 
Lourdes georganiseerd, maar 
ze waren nog nooit naar Ne-
vers geweest. Het was een in-
drukwekkende driedaagse reis. 
Ze overleed drie weken later, 
weken waarin ze op een intens 
mooie ervaring konden teren.Marianne Van Kesteren
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Toch gaan we meestal niet zo 
ver op reis, belangrijk zijn juist 
die “kleine” wensjes. We zeggen 
altijd: we kunnen geen dagen 
aan het leven toevoegen, maar 
wel leven aan de dagen.

Wat te denken van een dagje 
strand, nog eenmaal een fami-
lie uitje, afscheid nemen van 
je huis, naar een concert, naar 
de bruiloft van je kind of naar 
zijn/haar diploma uitreiking… 
Zo waardevol voor de patiënt, 
maar ook voor de achterblijver.   

Je vroeg me of mijn Francis-
caanse spiritualiteit hier ook iets 
mee te maken heeft. Ik denk 
dat die altijd als een rode draad 
door mijn leven (en door het 
leven van mijn familie) heeft 
gelopen. Woorden als liefde en 
barmHARTigheid komen dan 
bij me op.

Ik voel mezelf een gezegend 
mens dat ik dit allemaal kan en 
mag doen.

En aan onze lezers: bezoek eens 
de website www.ambulance-
wens.nl of www.ambulance-
wens.be en lees “onze verhalen”.
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Auteur:
Leen Jansen, 
wetenschappelijk 
medewerker museum DE 
MINDERE
Rubriek:
Handreiking

De aanbidding door de drie 
wijzen

In deze tijd van het jaar, met de 
winter voor de boeg, kijken we 
uit naar Kerstmis, naar de ge-
boorte van Jezus. Het museum 
bewaart verschillende schilderij-
en rond het kerstgebeuren. Ver-
schillende thema’s zoals de an-
nunciatie, de geboorte, het be-
zoek van de herders, de vlucht 
naar Egypte... zijn meermaals 
terug te vinden in de collectie. 
Ook het thema van het hier 
getoonde schilderij behoort 
tot deze tijd van het jaar. We 
springen al onmiddellijk naar 6 
januari, de dag van de epifanie: 

In deze rubriek trachten we een link te leggen tussen franciscaanse spiritua-
liteit en de erfgoedobjecten die bewaard worden in museum DE MINDERE in 
Sint-Truiden.
De objecten zijn afkomstig van verschillende franciscaanse kloosters of con-
gregaties in Vlaanderen. In dit nummer focussen we op een schilderij op pa-
neel afkomstig van het minderbroedersklooster van Sint-Truiden.
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de drie wijzen uit het Oosten 
hebben de geboorteplaats van 
Jezus bereikt; Jezus wordt ge-
openbaard als menswording 
van God. 

Op het schilderij zien we op de 
achtergrond drie rijke mannen 
met hun gevolg die op een 
paard, een dromedaris en een 
giraf de ster volgen op weg naar 
de nieuwe koning. De richting 
aanwijzende ster schittert hele-
maal bovenaan in het midden 
van het schilderij. 

Maria en het naakte kindje Je-
zus zitten vooraan op een ste-
nen sokkel van een ruïne: zij 
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vertegenwoordigen het nieuwe 
begin, in tegenstelling tot het 
vervallen verleden dat ze ach-
ter zich laten. Moeder en Kind 
hebben beiden een zeer fijne, 
doorzichtige aureool boven het 
hoofd als teken van hun heilig-
heid.

Rechts verschijnt Jozef in de 
opening van een stal. Hij heeft 
zijn hoed afgenomen. Links 
staan en knielen de drie wijzen. 
Ze brengen geschenken mee. 
Het kistje met goudstukken 
staat op de grond. De wierook 
en mirre worden in mooie hou-
ders door twee wijzen aange-
reikt. Jezus zegent de derde ko-
ning die zich zo klein mogelijk 
maakt en zijn handen in gebed 
tegen elkaar houdt. 

Dit 16de-eeuwse schilderij werd 
met olieverf op houten panelen 
geschilderd. We weten niet wel-
ke kunstenaar het werk heeft 
geschilderd, maar het is wel van 
hoge kwaliteit. Het schilderij is 
afkomstig uit het minderbroe-
dersklooster van Sint-Truiden en 
is momenteel te bezichtigen in 
de themazaal van het museum.
De drie wijzen worden in de 
volksmond meestal drie konin-
gen genoemd. Het feest van 
de epifanie werd door de jaren 
heen verbonden aan een aantal 
tradities zoals het verstoppen 
van een boon in drie-konin-
gen-gebak (wie de boon in zijn/
haar stuk taart vindt is de koning 
voor één dag) en het drie-ko-
ningen-zingen waarbij huis-
aan-huis wordt rondgegaan en 
gezongen voor een snoepje of 
een cent. 

Verschillende gebruiken die in 
de kerstperiode traditioneel 
werden overgedragen van ge-
neratie op generatie, dreigen 
tegenwoordig verloren te gaan. 
Het drie-koningen-gebak kent 

opgang, maar het zingen ge-
beurt slechts sporadisch. Zelfs 
het zetten van een kerststal 
gebeurt steeds minder. En wie 
wacht nog om het kindje Je-
zus in de kribbe te leggen tot 
op kerstnacht? Het museum 
wil kersttradities nieuw leven 
inblazen. Hiervoor diende DE 
MINDERE een dossier in bij de 
Vlaamse Gemeenschap. Het 
dossier ‘Kerstmis 2023 - Samen 
vieren. Kersttradities uit francis-
caanse kloosters als motor tot sa-
menlevingsopbouw’ werd goed-
gekeurd, maar om het project 
tot een goed einde te brengen 
hebben we wel de hulp nodig 
van de franciscaanse kloosters 
in Vlaanderen.

Cultuurproject: Kerstmis 2023 
- Samen vieren

Het kerstverhaal lag Sint-Fran-
ciscus erg nauw aan het hart. 
In 2023 is het 800 jaar geleden 
dat hij voor de eerste keer een 
kerststal ensceneerde, een tra-
ditie die door heel de katholie-
ke wereld werd overgenomen. 
Deze speciale verjaardag kan 
museum DE MINDERE niet zo-
maar voorbij laten gaan. We 

beginnen daarom nu al aan de 
voorbereidingen.
In het museum worden niet 
alleen schilderijen en beelden 
met kunstwaarde bewaard. 
Het zorgt ook voor de dagelijk-
se gebruiksvoorwerpen zoals 
schoenleesten, keukenschorten, 
kommen en houten bestekken 
die in de kloosters werden ge-
bruikt. Maar naast voorwerpen, 
willen we ook de geest van het 
kloosterleven bewaren. Daarom 
gaat het museum nog verder 
dan alleen maar het bewaren 
van voorwerpen en de verhalen 
daarrond, we willen ook de tra-
dities en gebruiken van vroeger 
en nu in een klooster vastleg-
gen.
2023 is het uitgelezen moment 
om te kijken naar de manier 
waarop Kerstmis binnen een 
communauteit wordt beleefd. 
Is kerstavond binnen de muren 
van het klooster een moment 
om samen te komen? Is er een 
speciaal menu op 25 decem-
ber? Hoe wordt er gevierd? Zijn 
er liederen die elk jaar opnieuw 
worden gezongen? Wanneer 
en waar wordt er een kerst-
stal gezet? Wie zorgt daarvoor? 
Kennen jullie nog tradities die 
er vroeger wel waren, maar die 
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ondertussen uitgestorven zijn? 
Werd/wordt er samen gevierd 
en hoe gebeurt dat en met wie?
Eén van de gekende gebruiken 
in vrouwelijke slotkloosters is 
het verstoppen van het Jezus-
kind door moeder-overste. De 
zusters mochten dan op zoek 
naar het Kindje. Het beeldje 
werd gewiegd en in processie 
meegenomen. Misschien is dat 
in uw klooster ook de gewoon-
te of kent u het nog vanuit de 
overlevering. Laat ons het zeker 
weten.

Het hele jaar 2023 werkt het 
museum aan het project ‘Sa-
men vieren. Kersttradities uit 
franciscaanse kloosters als motor 
tot samenlevingsopbouw’. DE 
MINDERE gaat op zoek naar 
de tradities in de franciscaan-
se kloosters om deze daarna 

te gebruiken als inspiratiebron 
om activiteiten te organiseren 
in Sint-Truiden. Binnenkort mag 
u een vragenlijst van het muse-
um verwachten waarin wordt 
gepeild naar de kersttradities 
in uw klooster. Misschien is het 
een goed idee om dit jaar het 
kerstfeest al te documenteren 
door uitgebreid foto’s te nemen.
Wilt u al informatie kwijt over 
een interessante traditie in jullie 
klooster of hebt u vragen rond 
dit project? Neem dan zeker 
contact op met het museum: 
christa.engelbosch@deminde-
re.be of 011 67 29 71.

In elk geval mag u van ons een 
mailtje, brief of telefoontje ver-
wachten voor een enquête of 
een prettige babbel. Tot bin-
nenkort.
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WIE OF WAT
BEMOEDIGT JOU, IGOR?
Ieder morgen gaat mijn wekker af om 05u15. Hij gaat vroeg af in de mor-
gen opdat ik voldoende tijd zou hebben om naar de fitness te gaan voor 
ik naar de kapel afzak voor het ochtendgebed. De zachte tonen van mijn 
wekker moedigen mij aan om op te staan en iedere ochtend mag ik de 
keuze maken om op ‘Snooze’ te drukken of om echt op te staan. 

Nu moet ik wel toegeven dat de verleiding om op ‘Snooze’ te drukken 
soms heel groot is. Anderzijds, als ik niet opsta, zal ik wellicht doorheen de 
dag geen tijd vinden om naar de fitness te gaan. Meestal, laat ons zeggen 
zo goed als zeker, zal ik geen zin of energie meer hebben om ’s avonds 
rond acht uur mezelf nog een uur fysiek uit te putten. 

Nu ik heb wel een zeker respijtperiode, maar ik kan maximaal twee keer op 
‘Snooze’ duwen. Drie keer wil zoveel zeggen als vanmorgen ga ik niet naar 
de fitness. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat er maar weinig dagen zijn waar-
op ik geen motivatie heb. Enkele weken geleden echter, zocht ik alleen 
maar excuses om niet op te moeten staan: ik was wat slecht gehumeurd, 
ik had slecht geslapen of ik was moe van mijn griep/covid-vaccinatie. Heel 
die week bleef ik maar liggen en ben ik dus weggebleven uit de fitness. 

Het weekend erop had ik een druk weekend geprogrammeerd. Biecht horen, 
pastorale gesprekken, vieringen en de zondag namiddag ging ik op bezoek 
bij een vriend. We waren aan het wandelen en onverwacht vroeg hij: “Hoe 
gaat het met je fitness? Sta je nog altijd vroeg op in de morgen?” Ik schrok 
even, waarom vraagt hij dat nu? Heeft hij iets gemerkt? Nee, dat kan toch 
niet? En ik vroeg, “Waarom vraag je dat nu?” “Ja, normaal breng je dat wel op 
ergens in ons gesprek, maar dit keer heb je niets gezegd, daarom dacht ik, ik 
zal het zelf eens vragen.” Ik antwoordde dat ik dat ‘probeer’ te doen. 

Maandag morgen ging de wekker weer om 05u15. Ik dacht heel even om 
op ‘Snooze’ te duwen. Ik deed het die keer niet, maar stak het licht aan en 
ging naar de fitness. En tot nu toe heb ik het goed kunnen volhouden. 

Is dat nu karakter of wil? Ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat ik 
open stond voor het woord van mijn broeder, een goede vriend. Niet al-
leen in het leven van alle dag kan het openstaan voor mijn broeder mij 
bemoedigen. Mensen die betrokken zijn met elkaar, trekken het zich aan 
van elkaar. Je eigen leven wordt een gedeeld leven en dat bemoedigt mij. 
Als ik leef voor mezelf, wat voor nut heeft dat? Als ik een gedeeld leven 
leef, dan ben ik ook deel van een ander zijn leven en dan wederom deel 
van nog iemand anders zijn leven en ga zo maar door. Het geeft zin en 
heeft zin om zo te leven. 

Wat mij misschien nog meer bemoedigt is dat ik deze weg niet alleen ga. 
Ik ervaar Gods aanwezigheid doorheen mijn broeders en zusters, in de 
schepping en al wat leeft en weet dat zelfs als ik even op ‘Snooze’ duw, 
Gods wakkere aandacht en blik steeds op mij is gericht. CO
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Auteur:
Igor De Bliquy

Rubriek:
Column
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THUISKOMEN IN ASSISI
Auteur:

Barbara Mertens
Rubriek:

Een hand vol

Als kersverse decaan van de faculteit farmaceutische wetenschappen van de 
KU Leuven, heeft Veerle Foulon een drukke baan met veel verantwoordelijk-
heid. Samen met haar man Piet heeft ze een open gezin met vier kinderen. 
De oudste studeert voor het tweede jaar aan de universiteit, de jongste zit in 
het vijfde leerjaar. Hoewel ze vaak afwezig is omwille van het werk, is ze een 
betrokken mama. Al twee jaar op rij trok ze in de zomer met TAU mee naar 
Assisi. Thuiskomen noemt ze het … 
Heb je ooit gedroomd van een academische loopbaan in farmaceutische we-
tenschappen? 

Net zoals mijn oma, waren mijn 
beide ouders apotheker. Zelf 
wilde ik dat in eerste instantie 
niet worden, maar na lang zoe-
ken koos ik toch voor farmaceu-
tische wetenschappen. Ik wilde 
niet iets gaan studeren wat je 
ook als hobby kan doen, zoals 
Geschiedenis. Wetenschappen 
interesseerden me en vooral 
gezondheidszorg. 

Het was mijn droom om naar 
het buitenland te trekken voor 
ontwikkelingssamenwerking. 
Niet om als dokter noodhulp 
te bieden in oorlogsgebied, 
maar werken op lange termijn 
rond educatie of basisgezond-
heidszorg sprak me aan. Naast 
‘Artsen zonder grenzen’ was ik 
‘Apothekers zonder grenzen’ op 
het spoor gekomen, en zo ben 
ik met een klein hartje toch Far-
macie gaan studeren.

Uiteindelijk ben ik niet naar het 
buitenland vertrokken. Mijn 
mama kreeg een hersentumor 
na mijn eerste jaar aan de uni-
versiteit. Ze werd ernstig ziek. 
Amper drie jaar later stierf ze. 
Dat plaatste de dingen in een 
ander perspectief. Mijn papa 
bleef alleen achter en ik koos 
voor een stage in de buurt. Wel 
ben ik in die tijd twee keer voor 
een maand naar Afrika geweest. 
Als student was ik erg geïnte-
resseerd in het waarom van 
dingen. Dus koos ik na mijn af-
studeren voor een doctoraats-
onderzoek. Toch miste ik echte 
patiënten en studenten. Via 
mijn engagement in de onder-
wijsraad van de KU Leuven ben 
ik gestart als stafmedewerker 
onderwijs om uiteindelijk pro-
fessor in de farmaceutische pa-
tiëntenzorg te worden. Acht jaar 
geleden werd ik vicedecaan en 
sinds 1 augustus decaan.

“De vraag waar ik het meest nodig was,
hield me bezig.” 
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een Gezinsvakantie te organise-
ren. Het leek me echt iets voor 
ons, maar we waren die zomer al 
geëngageerd om een vakantie 
van KVG (Katholieke Vereniging 
Gehandicapten) voor mensen 
met een mentale beperking te 
trekken, waar mijn man Piet zich 
al van jongsaf voor engageerde. 
Ook de jaren nadien lukte het 
niet qua timing. 

In de zomer van 2021 was het 
dan eindelijk zover! 

Ja, het besef groeide dat het 
niet meer zou lukken om met 
het hele gezin deel te nemen. 
De kinderen hadden elk hun 
eigen activiteiten in de zomer. 
Toen dacht ik met een deel van 
het gezin te gaan, met Dries. 
Maar uiteindelijk had ook hij 
een zomerkamp in dezelfde pe-

riode. Dan heb ik Jan gebeld of 
ik ook zonder gezin meekon. Hij 
ging onmiddellijk akkoord.

Enkele oud-bekenden van de 
vKSJ gingen ook mee, dus het 
voelde al wat als thuiskomen. 
Het was ook erg symbolisch 
want mijn mama was juist 25 
jaar overleden. Omdat het man-
daat van onze vorige decaan 
afliep, was ik aan het overwe-
gen of ik het eventueel zou zien 
zitten de functie van decaan op 
te nemen. Ik besloot die vraag 
mee op de Staptocht te nemen. 
Zo ben ik dus in de Gezinsva-
kantie gerold! Vanaf het begin 
heb ik gezegd: Ik ben een ‘ex-
tra’ mama voor iedereen want 
ik heb ervaring van 0 tot 25 jaar. 
En zo is het ook effectief gelo-
pen. Ik ben bijgesprongen waar 
ik voelde dat het welkom was.

Wel bijzonder dat je eerste be-
zoek aan Assisi zo’n aanloop 
had … 

In het begin vreesde ik wel dat 
er teveel gezinstijd in het pro-
gramma zat. Hoe zou me dat 
bevallen als ik alleen ben? Ik was 
ook bezorgd of er wel genoeg 
gestapt zou worden, want ik 
stap heel graag. Maar uiteinde-
lijk ervaarde ik het programma 
als erg gebalanceerd. 
Omdat ik voor verschillende ge-
zinnen iets kon betekenen, in 
het gezelschap was van vrien-
den en me ook goed amuseer-
de met de kookploeg en de an-
deren van het team die ook niet 

“Ja natuurlijk, jij moet ooit in Assisi geraken!”

Hoe is TAU op jouw pad 
gekomen?

Mijn hele leven ben ik actief 
geweest in de jeugdbeweging 
(vKSJ West-Vlaanderen en KSJ 
Nationaal). Ik begeleidde ook 
kampen voor kinderen in kans-
armoede. Mijn drive om met 
jonge mensen op weg te gaan, 
in hun talenten te geloven en 
nieuwe dingen uit te proberen, 
komt van de jeugdbeweging. 
We kregen veel vorming rond 
pedagogie, ontwikkelingspsy-
chologie, … en ook het spiritu-
ele kreeg er een nieuwe dimen-
sie. 

In de jeugdbeweging leerde ik 
Jan (stafmedewerker TAU) ken-
nen. Net als hij zat ik in één van 
de provinciale werkgroepen 
van de vKSJ. Vierjaarlijks organi-
seerde vKSJ toen een pelgrim-
stocht, o.a. naar Assisi. Ik wou 
heel graag mee maar omdat 
mama erg ziek werd, was het 
niet aan de orde. Ik heb het wel 
gemist omdat ik voelde dat het 
voor extra verbondenheid zorg-
de voor wie wel meekon. 
Zeven jaar geleden, in 2015, liet 
Jan me weten voor het eerst 
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als gezin mee waren, heb ik me 
eigenlijk niet alleen gevoeld. Ik 
vond mijn plek wel. Op de dag 
dat de kinderen een activiteit 
mochten kiezen, werd ik mee-
gevraagd om met alle jonge 
meisjes een dag mee op stap te 
gaan. Ik vond dat geweldig en 
zo konden de ouders ook even 
onder elkaar zijn.

Was je al vertrouwd met de 
franciscaanse spiritualiteit? 

Zelf ben ik wel naar een fran-
ciscaanse school geweest. Ik 
zat in het middelbaar op het 
Bisschoppelijk Lyceum van de 
Grauwe Zusters in Roeselare. 
Vier oktober vierden we elk jaar 
feest, maar heel expliciet kregen 
we de spiritualiteit van Francis-
cus verder niet mee. Ook de zus 
van mijn man was zuster Fran-
ciscanes. Ik had een fijne band 
met haar en kwam wel vaker in 
het klooster in Etten-Leur.

Hoe beviel je het eenvoudige 
buitenleven tijdens de 
Gezinsvakantie?

Voor mij voelde het als thuis-
komen. In een tentje slapen is 

sowieso leuk. En verder werden 
we best verwend: we hadden 
tafels en banken, er werd lekker 
gekookt, … Wat ik het mees-
te thuiskomen vond was het 
stappen, het uitwisselen én de 
spirituele dimensie: het buiten 
kunnen vieren, een stille hoek, 
… Dat kende ik van bij de vKSJ. 

Vanwaar het verlangen om dit 
jaar ook de grote Staptocht 
mee te doen? 

Eerst was ik het niet van plan 
omdat ik besloten had voor de 
functie van decaan te gaan en 
die zou begin augustus starten, 
net in de periode van de Stap-
tocht. Maar uiteindelijk bleek 
het professioneel gezien he-
lemaal geen probleem te zijn 
omdat dit net een heel rustige 
periode is op de universiteit. 
De timing zat dus eigenlijk juist 
goed. Op de Gezinsvakantie 
had ik een paar persoonlijke 
vragen wat opzijgeschoven 
omdat ik het belangrijker vond 
er voor de anderen te zijn. Maar 
nu voelde ik opnieuw het ver-
langen om stil te staan bij mijn 
eigen verhaal en vanuit de spiri-
tualiteit te gronden hoe ik de rol 
van decaan wil opnemen. Hoe 

geef ik wat voor mij belangrijk is 
– er te zijn voor mensen – extra 
voeding?

Toen ik het thuis vertelde, was 
mijn tweede oudste zoon Dries 
onmiddellijk enthousiast. Laten 
we ons gewoon inschrijven en 
het samen doen! De andere ge-
zinsleden hadden al hun eigen 
plannen. Mij appelleerde het. 
Ik verlangde terug naar het ge-
voel van vorige zomer tijdens 
de Gezinsvakantie. Ik had me 
erg gelukkig gevoeld en heel 
gedragen. Ik wilde er terug zijn. 
Toen ik het tochtboekje ont-
ving, voelde het vertrouwd aan 
omdat ik al verschillende men-
sen kende uit het team van vo-
rig jaar.

Omdat ik me later ingeschreven 
had en ook niet vrij was om het 
voorbereidingsweekend mee te 
maken, voelde ik wel dat er al 
een band was tussen de men-
sen. Het duurde wat langer eer 
ik mijn plek vond in de groep 
en op gesprek kon komen. Maar 
uiteindelijk bleek het een fijne 
groep te zijn met boeiende me-
destappers. 
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Heeft de getuigenis van Veerle je nieuwsgierigheid gewekt? Van 

16 tot en met 28 juli 2023 trekt TAU opnieuw op Gezinsvakantie 

naar Assisi. Alle info op franciscaansleven.be!

Hoe heb je de Staptocht 
ervaren? 

Hoewel Jan ons op dag één 
op het hart drukte dat de Stap-
tocht geen all-in-vakantie is, er-
vaarden we het soms toch juist 
zo. Alles is zó goed geregeld en 
georganiseerd dat je niet moet 
nadenken maar volop de ruim-
te krijgt om alleen maar te stap-
pen, buiten te leven en gewoon 
te zijn. Samen met de bezin-
ningsmomenten biedt dat echt 
ontspanning. Je leert veel nieu-
we mensen kennen op een fijne 
manier en komt nieuwe verha-
len op het spoor. Dat geeft heel 
wat input voor je eigen reflectie 
over wie je bent, wat belangrijk 
is …

Ben je zelf wat op verhaal 
kunnen komen? 

Het vraagt een gevoelig oor om 
te durven doorvragen. Omdat ik 
lesgeef in luistervaardigheden, 
ben ik vaak geneigd me erg luis-

terend op te stellen. Maar ik heb 
op een andere manier gedeeld 
dan tijdens de Gezinsvakantie. 
Als iemand dan later op de dag 
nog even op je verhaal terug-
komt, doet dat wel echt deugd. 

Wat neem jij mee van de spi-
ritualiteit die op de Gezinsva-
kantie en op Staptocht wordt 
aangereikt?

Het viel me op dat de spirituali-
teit van de grote Staptocht ook 
tijdens de Gezinsvakantie heel 
goed tot uiting kwam. In die zin 
waren beide ervaringen erg ver-
bonden met elkaar. Wat ik vooral 
meeneem is de essentie van het 
onderweg zijn, niet alleen letter-
lijk op tocht of op vakantie. De 

essentie van ons mens-zijn hier 
op aarde is het op weg zijn met 
mensen. Het gaat niet om het 
verzamelen van bezit, om de 
beste te zijn, het meeste aanzien 
te hebben. Wie je bent voor an-
deren, daarin zit de rijkdom. Dus 
heel concreet het hebben van 
grote oren en een groot hart om 
mensen nabij te zijn. 

Dat is de kern die voor mij heel 
tastbaar werd. Het is een levens-
lange opdracht, net zoals het 
geloof in ieder mens, het ver-
mijden van te snelle oordelen 
en vanuit een positieve kracht 
mensen sterker te maken. Door 
zo’n ervaring komt die onder-
stroom bewuster aanwezig in 
het leven van elke dag. 

Zou je nog eens meegaan? 

Ja, zeker! Als je me vraagt waar 
wil je volgende zomer zijn, dan 
weet ik het wel. Omdat het zo 
natuurlijk aanvoelt om daar te 
zijn en op die manier samen te 
leven. Het voelt als thuiskomen!

FRANCISCUS
IN HET SPOOR VAN

Een stukje pelgrimeren voor de ouders
Een fantastische zomer met de kinderen

En vooral veel tijd samen als gezin

GEZINS
VAKANTIE

Meer info op www.franciscaansleven.be

VAN ASSISI

Tau.trektochtA3.2019.affiche.indd   1 8/01/19   11:26
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P. PLACIED TEMPELS EN 
BANTOE-FILOSOFIE
EEN BIJZONDER BOEK VAN EEN 
BIJZONDER MISSIONARIS IN 
CONGO

Auteur:
Bob Van Laer

Rubriek:
Een hand vol

Op vrijdag 5 november werd 
aan het Nijmegen Institute for 
Mission Studies (NIM), dat dit 
jaar 30 jaar bestaat, een sym-
posium gehouden. Het thema 
betrof de Bantoe-filosofie van 
Pater Placied Tempels (ook vaak 
geschreven als Placide Tem-
pels). Een Vlaamse franciscaan 
geboren te Berlaar in 1906 en 
gestorven te Hasselt in 1977. Een 
merkwaardig figuur in de reeks 
van Vlaamse minderbroeders. 
De moeite waard om er kennis 
mee te maken. 

Op 17 september 1924 trad hij 
in het noviciaat in Tielt. Op 15 
augustus 1930 werd hij priester 
gewijd. Drie jaar later, in 1933, 
vertrok hij voor de eerste maal 
naar Congo. In 1946 kwam hij 
voor de eerste maal terug en 
gaf toen een reeks conferen-
ties over de ontmoeting met 
de Afrikaanse wereld die hem 
van bij het begin al intrigeer-
de. Waarom? Voor hem werd al 
vlug duidelijk dat de Europese 
missionarissen evangeliseerden 
vanuit de toenmalige kolonialis-
tische houding meester-knecht, 
de superieure blanke tegenover 
de primitieve zwarte. Bovendien 

waren missionarissen filosofisch 
en dogmatisch gevormd met 
een Westerse inslag. Voor Afri-
kanen was die Europese gods-
dienst een totaal vreemde we-
reld die niet aansloot bij hun 
denken, voelen en leven. Zij 
botsten op iets wat voor hen to-
taal abstract en onbekend was. 
Het gevolg voor heel wat mis-
sionarissen was ontmoediging 
omdat de bekeerlingen hun ge-
loof vlug opgaven. 

Op dat punt was P. Placied een 
visionair. Geleidelijk aan groeide 
zijn aandacht en gevoeligheid 
voor wat hij noemde de Ban-
toe-mens: De mens waarmee 
hij elke dag te doen had. Op zijn 
manier probeerde hij de ziel, de 
kern van deze mens te begrijpen. 
’s Avonds zat hij lange uren bij ‘de 
zwarten’ aan hun hutten te luiste-
ren naar hun verhalen, naar hun 
leven, hun zorgen, hun vreug-
de en verdriet, hun dromen… 
Op den duur kende hij hun taal 
door en door, noteerde hij hun 
spreekwoorden en gezegden… 
Zo ontdekte hij de sleutel na vele 
jaren geduldig luisteren met zijn 
hart naar deze mensen, voor wie 
hij gekomen was. 

In 1962 publiceerde hij zijn boek 
‘Notre rencontre’, waarin hij zijn 
visie op de catechese probeer-
de duidelijk te maken. Het was 
hem niet meer te doen om ons 
systeem van wat wij in België 
noemden ‘de Mechelse ca-
techismus’, met vraag en ant-
woord. Het ging om ‘ontmoe-
ting’ met de levende mens via 
persoonlijk contact. Alleen deze 
weg is vruchtbaar. Het ging hem 
in de eerste plaats niet om the-
orie, maar om een ervaring via 
contact om zo de woorden van 
Jezus reële inhoud te geven: 
‘Mogen zij één worden’ Samen-
gevat gaat het om verlangen 
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naar volheid van leven. Daarin 
onderscheidde hij drie zaken. 
Als eerste leven in overvloed, 
leven in volheid. Daarnaast 
vruchtbaarheid via vaderschap 
en moederschap, fysisch en mo-
reel, overvloedig en totaal. En 
tenslotte vitale verbondenheid 
met anderen. Deze drie waar-
den omvatten een hele wereld 
volgens P. Placied. Hij heeft ze 
als levensbehoeften ontdekt in 
de ziel van de Afrikaanse mens, 
christen of heiden. Hij vond ze 
overal terug in hun gebruiken, 
gewoontes en riten. En het be-
perkt zich niet tot louter fysisch 
leven of fysische gezondheid. 
De vitale verbondenheid wordt 
vooral zichtbaar in de drang om 
zich te verenigen met sterkere 
wezens. In het christendom ko-
men deze waarden ten volle tot 
leven in de vereniging met de 
persoon van Jezus. Deze bood-
schap vinden we telkens terug 
in het evangelie van Johannes 
waar Jezus tijdens zijn afscheid 
bidt: ‘Laat hen allen één zijn, 
Vader. Zoals U in Mij bent en Ik 
in U, laat hen zo ook in ons zijn, 
opdat de wereld gelooft dat U 
Mij hebt gezonden’(Joh. 17,21). 
‘Ik ben de weg, de waarheid en 
het leven’ (Joh. 14,6). Heel veel 
zinnen, vooral in het evangelie 
van Johannes, sluiten sterk aan 
bij de diepe levensbehoeften 
van de Bantoe-mens. Woorden 
waarin Jezus spreekt over le-
vensverbondenheid met hem, 
met elkaar, leven in overvloed 
(Joh. 10,10) raken de Afrikaan-
se mens heel diep in zijn ziel. 
Vanuit dit inzicht gaf hij de kerk 
een nieuwe naam: ‘Jamaa’ en 
dat betekent ‘familie’. Daarmee 
drukte hij scherper uit waar het 
hem om te doen is. Reeds in 
de jaren 40 was P. Placied ook 
wetenschappelijk bezig met de 
onderbouw van zijn visie. Hij 
publiceerde een aantal artikelen 
waarin hij zijn ideeën verspreid-

de. In 1945 publiceerde hij zelfs 
zijn Bantoe-filosofie in boek-
vorm.

Terloops nog even dit: De Fran-
se filosoof Maurice Merleau-Po-
ny (1906-1961) is ooit P. Placied 
komen opzoeken in Congo. “Ik 
wil één man in Afrika ontmoe-
ten’, zei hij: ‘Placied Tempels.’ 

In 1962 vergaderde de groep 
specialisten ‘Présence Africai-
ne’ met afgevaardigden van 
de Islam, Protestanten en Ka-
tholieken om hun bevindingen 
samen te leggen rond de Afri-
kaanse cultuur. Op het einde 
werd P. Placied uitgenodigd 
om zijn ervaringen te komen 
delen. In februari 1965 was P. 
Placied in Rome uitgenodigd 
om voor het Heilig Officie zijn 
leer over de Jamaa toe te lich-
ten, vermits er op een aantal 
plaatsen ondertussen enkele 
misverstanden waren gegroeid 
i.v.m. de interpretatie van zijn 
visie. Sinds een aantal jaren is 
nieuwe belangstelling gegroeid 
voor zijn persoon en zijn bijdra-
ge tot een missioneringsvorm 
met respect voor de Afrikaanse 
cultuur. De bijdrage van onze 

confrater in de missionering van 
de Afrikaanse mens is gewoon 
fundamenteel geweest. De ont-
moeting van de Europese mis-
sionaris met de wereld van de 
Bantoe-mens is dankzij P. Pla-
cied zeer vruchtbaar geworden. 
Vlaanderen had vroeger een ra-
dioprogramma onder de titel: 
‘Vlaanderen zendt zijn zonen 
uit.’ Op dit moment zijn die zo-
nen oud geworden en worden 
de rollen omgekeerd: Afrika 
komt nu naar Europa!

Tijdens het symposium in Nij-
megen werd een publicatie 
over Tempels Bantoe filosofie 
ten doop gehouden “Beyond 
Bantu Philosophy, contextuali-
zing Placide Tempels’s initiative 
in African thought” met een 
negental bijdragen waarvan de 
meesten uit Afrika. De ideeën 
van pater Placied blijven dus 
relevant. Het eerste exemplaar 
werd overhandigd aan mede-
broeder Joseph Mbuyilumem-
bu die als kind Placied ooit 
heeft ontmoet en vervolgens 
ook als jonge pater. Hij beheert 
ook een groot deel van de ge-
schriften en correspondentie 
van Placied Tempels.
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Auteur:
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Een hand vol

Op zaterdag 19 november speelde de dichter-verteller en poppenspeler-theatermaker Peter Vermaat sa-
men met de Nederlandse Franciscaanse Beweging een nieuwe theatrale, poëtische en muzikale voor-
stelling over Elisabeth van Thüringen in de Laurentius en Elisabethkathedraal in Rotterdam. Met de hulp 
van maskers en levensgrote poppen en met assistentie van Emma van Dobben die op draailier, trommel, 
rebec, eenhandsfluit en lier speelde, verhaalde Peter op een sprookjesachtige en actuele wijze het leven 
van de grote franciscaanse heilige die haar status van landgravin aflegde om “minderzuster” te worden. 

Op Peters website staat over de voorstelling te lezen: “Elisabeth van Thüringen (1207-1231) is de dochter 
van de koning van Hongarije, maar groeit op aan het hof van de Thüringse landgraven. In haar korte 
bestaan ontdekt ze al snel wat essentieel is in het leven. 
Zo vraagt zij of producten fair trade zijn, en organiseert 
zij voedselbanken door de graanschuren open te zetten 
voor de armen. Op weg naar de kruistocht sterft haar man 
Lodewijk tijdens een epidemie en is zij, amper twintig jaar 
oud, weduwe met drie jonge kinderen. Ze neemt dan een 
belangrijke beslissing: ze verlaat het hof om zich in te zet-
ten voor de zieke en zwakke mens. Zij geeft een middel-
eeuws, maar nog immer actueel antwoord op problemen 
van alle tijden. Of het nu gaat om een pandemie of om 
armoede, om het vermalen worden door de overheid of 
om het ontbreken van gelijke kansen voor alle mensen: in 
al deze gevallen gaat het steeds om een eerlijk bestaan 
voor iedereen.”

Peter maakte eerder ook voorstellingen over Bijbelverha-
len, Griekse sagen, het Gilgamesjepos, Indiaanse schep-
pingsmythen en Boeddhistische legenden. Ook verhaalde 
hij de levens van Paulus, Johannes van het Kruis, de dich-
ter J. Slauerhoff, de recent heilig verklaarde Titus Brandsma 
en Franciscus van Assisi.

Meer informatie over de voorstelling is te vinden op Peters 
website: https://petervermaat.nl/ 

DE VROUW DIE 
KEUZES DURFDE TE 
MAKEN:
THEATERVOORSTELLING VAN PETER 
VERMAAT OVER ELISABETH VAN 
THÜRINGEN
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In dat spoor van Franciscus namen de broederschap Por-
tiuncula, Tau-West en de gebedsgroep Taizé het initiatief 
om de mooie kapel langs de H. Consciencelaan naast 
huisnummer 2 om te vormen tot Vredeskapel. 

Een Vredeskapel, die voor iedereen open staat. Met vrede 
als sleutelwoord  voor vreugde en verbondenheid met 
onze naaste, met onszelf. De kapel is toegewijd aan Fran-
ciscus van Assisi: Vrede en alle goeds; aan Clara van Assisi: 
Vorm jezelf geheel om; en aan  O.L Vrouw van de Vrede 
met haar helende boodschap: Dank, dienen en dragen.  
Dat de kapel op 11 augustus, feest van de H. Clara, kon in-
gewijd worden is dankzij velen die heel wat werk hebben 
verzet om van de kapel een thuis te maken. De iconen 
van Franciscus en Clara, samen het kruis van de San Da-
miano, dragen de kapel. Ook vredestichters  zoals  Moe-
der Teresa, Broeder Roger, van Taizé en andere krijgen er 
hun plaats. Via een QR code kan je hun levensweg op-
vragen. 

De kapel werd ingewijd door priester Antoon Vandeput-
te. Een intense moment mede het grote aantal aanwe-
zigen die elkaar mochten ontmoeten bij een afsluitend 
drankje en hapje. 

De Vredeskapel is open op feestdagen en iedere vrijdag, 
zaterdag en zondag van 10:00u -18:00u en wordt ingezet 
voor gebedswakes en stiltemomenten. Het Franciscaans 
avondgebed en andere sterke momenten vinden er hun 
plaats.

Moge deze Vredeskapel voor iedere bezoeker een plaats 
worden van rust waar je even kan thuis komen om er te 
verwijlen bij innerlijke vrede en vrede voor de andere.
Info: www.vredeskapel.be - www.tauwest.be -
www.ofsvlaanderen.be 

ZEGENING  
VREDESKAPEL  
BRUGGE 11 AUGUSTUS 
2022

Auteur:
Koen De Witte

Rubriek:
Column

800 jaar geleden sprak het kruis van San Damiano
“Franciscus, zie je niet dat mijn huis in verval is? Ga en herstel mijn huis!”
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Met deze cursus werd me-
teen het gloednieuwe Godly 
Play vertellokaal in gebruik ge-
nomen. Zo is het kapucijnen-
klooster naast het nog tamelijk 
recente Franciscaans Belevings-
centrum en haar gastenverblijf 
nu ook een Godly Play ruimte 
rijker. Het klooster heeft geld 
nog moeite gespaard om van 
de oude muffe  stapelzolder 
boven de sacristie een hoog-
waardige sacrale ruimte te ma-
ken. P. Joseph Joyson Parripal-
lambil schilderde een prachtig 
kleurrijk plafond om het sacra-
le in de mooie heldere ruimte 

IK VRAAG MIJ AF OF 
JIJ GODLY PLAY AL 
KENT
In het eerste weekend en de daaraan voorafgaande vrijdag van November 
’22 verzamelden zich elf enthousiaste mensen in de boerenschuur van het 
Kapucijnenklooster te Meersel-Dreef; de basiscursus Godly Play begeleider, 
verhalen verteller en deurwachter vond er plaats.  Negen onder hen waren 
heel nieuwsgierig, want ze waren cursist en twee van hen waren goed voor-
bereid, want ze waren de cursusgevers.  

nog meer accentueren. Nieuw 
schrijnwerk maakt het mogelijk 
om de mooie vertelmaterialen 
van de Godly Play Foundation 
een waardige plaats te geven, 
volgens de wijzers van het li-
turgisch jaar. Nieuwe trappen 
en ramen en deuren maken het 
extra veilig voor de kinderen die 
het lokaal zullen gebruiken.  
Acht van de negen vertellers 
gaan zich nu engageren binnen 
de plaatselijke pastorale een-
heid (Hoogstraten-Rijkevorsel) 
om de mooie bijbelverhalen 
tot bij de kinderen te brengen 
waarmee ze werken en zij die 

nog op hun pad zullen komen. 
De Godly Play vertelmethode 
is afkomstig uit Canada, ze is 
oecumenisch en heeft in onze 
beeldcultuur de grote sterkte 
dat ze door haar materialen heel 
beeldrijk is, en door haar vertel-
methode de kinderen heel wat 
laat ontdekken binnen het be-
staande verhaal. Ze is één van 
de meest toegankelijke bijbel-
vertelmethoden die er bestaan. 
Door deze ruimte onder te 
brengen in het kapucijnen-
klooster, wil de kloosterleiding 
extra onderlijnen dat ze heden-
daagse methoden om met ons 

De nieuwe Godly play vertellers en de cursusbegeleiders
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geloof om te gaan, het fris over 
brengen hiervan en de ruimte 
om dit te exploreren van priori-
tair belang vindt.  
De cursus was pittig, diep-
gaand, rijk spiritueel en verliep 
vlot en op wieltjes en bracht zo-
doende acht plaatselijke bereid-
willige bijbelvertellers voort.  Ze 
staan allen te trappelen om met 
de bijbel op ontdekkingstocht 
te gaan in hun eigen leven en 
in dat van de kinderen die naar 
hun verhalen komen luisteren. 
We vragen ons af welke een 
dankbare vernieuwingsgolf dit 
gaat teweegbrengen in het 
meest Noordelijk punt van ons 
land. 

Verteller Robrecht Hanne vertelt een 
verhaal

Het spiritueel plafond  door Pater Jo
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Op 28 april 2022 overleed te Hasselt, pater Paul (Rodolf) THOE-
LEN, geboren te Hasselt op 3 april 1932, 90 jaar oud, 71 jaar minder-
broeder en 63 jaar priester. Na zijn priesterwijding werd hij leraar in 
ons college voor late roepingen. Later werd hij pastoor in verschil-
lende parochies. Een broeder met veel aandacht en zorg voor de 
armen. Ook was hij geestelijke begeleider van heel wat gelovigen. 
Een heel attente broeder voor zijn medebroeders.  

Op 3 mei 2022 overleed te Sint-Truiden, pater Eddy (Herman-Jo-
zef) VAN DEN BROECK, geboren te Turnhout op 20 januari 1929, 
93 jaar oud, 74 jaar minderbroeder en 67 jaar priester. Na zijn pries-
terwijding studeerde hij twee jaar muziekpedagogie aan het con-
servatorium van Antwerpen. Nadien gaf hij les in verschillende col-
leges waar hij muziek, geschiedenis en Duits doceerde. Hij stichtte 
verschillende koren waarmee hij prijzen won en componeerde zijn 
versie van het Zonnelied.  
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Pater Herman Hansen, naast u kijken was onmogelijk. U was niet 
alleen groot, u had charisma en u had ook een duidelijke mening en 
visie die u in heldere woorden en met uw welgekende flair weergaf. 
Maar als het maar eventjes kon, deed u dat altijd met een kwinkslag. 
Uw pretoogjes waren dan ook een schoon handelsmerk van u.

U had een groot hart voor kinderen. Toen ze nog klein waren, kwa-
men onze kinderen bij gelegenheid wel eens mee naar het muse-
um. U nam ze onder andere op sleeptouw: in de keuken bij zuster 
Leona boterhammen met choco vragen, in het architectenbureau 
tegenover het museum gaan kaarten bij een drankje én één van 
hen eens aan een sigaar laten trekken… ja dat hoorde er ook bij. En 
natuurlijk volgde op het einde van het bezoek uw retorische vraag: 
‘Toch saai op school hé? Kom maar wat vaker mee naar het muse-
um!’.  En telkens als we U later bezochten was uw eerste vraag: ‘En 
hoe gaat het met de kinderen?’

Pater Herman, u was een grote mensen- en dierenvriend. Elke na-
middag konden we u naar uw vogelvolière en uw kippenren zien 
trekken in de tuin van het minderbroedersklooster van Sint-Truiden, 
dat uw thuis was. U hield van uw mooi verzorgde beestjes en zij 
van u. Ook in home Elisabeth voerde u met veel liefde de vogels. 
Ook daar was er ‘s namiddags tijd voor een sigaar en met uw me-
debewoners speelde u enthousiast Rummikub. Over uw periode in 
home Elizabeth zei u: ‘Vroeger was ik dit, of was ik dat. Hier in home 
Elisabeth ben ik mindere broeder geworden. Gelijk zijn zoals uw 
naaste. Aandacht en zorg hebben voor mekaar, voor de mensen die 
hier hun laatste jaren doorbrengen. Een helpende hand, een vrien-
delijk woord.’

De laatste jaren bleef U supporteren aan de zijlijn en U bleef moei-
lijke vragen stellen om het voortbestaan van het museum te verze-
keren en u bleef wijze raad geven. In het laatste filmpje dat wij met 
u opnamen zei u: ‘In zijn zonnelied heeft Franciscus van Assisi het 
volledig uitgezongen. De natuur is van iedereen en iedereen heeft 
daarin zijn taak om die natuur te bewaren en eigenlijk een hand toe 
te steken. Franciscus van Assisi is de ecologist avant la lettre.’ 

Auteur:
Peter Preuveniers

Rubriek:
Uit handen

Uw ogen en gezicht lichtten 
twee weken geleden op toen 
wij u vertelden dat er begin ok-
tober meer dan 700 kleuters en 
leerlingen de werelddierenda-
gen in DE MINDERE vierden. Het 
deed u zichtbaar goed om te 
horen dat er zoveel leven in het 
museum, in uw levenswerk is. U 
zorgde er persoonlijk voor dat in 
DE MINDERE de spirit van Fran-
ciscus en Clara van Assisi werd 
en nog wordt uitgedragen. 

U was en bent een vriend van 
God. ‘Ik wil naar huis, ik ben hier 
lang genoeg geweest’, zei u 
enkele dagen voor uw overlij-
den. U zei het vastberaden en 
verlangend. U wilde uw 95 en 
een half-jarige lichaam achter u 
laten en vertrekken, u wilde naar 
huis. Wat een sterke geloofsge-
tuigenis!

Pater Herman, U stapte op UW 
onnavolgbare wijze in de voet-
sporen van Franciscus van Assi-
si. Het museumteam is u dank-
baar voor wie u was en wat u 
deed. Uw naam is voor altijd 
verbonden aan uw museum: 
DE MINDERE, het museum van 
de Vlaamse Franciscanen. DE 
MINDERE verliest met u een va-
derfiguur. Als medewerkers van 
het museum zullen we u erg 
missen, op professioneel als op 
persoonlijk vlak. Wij zullen pro-
beren om ook uw spirit verder 
uit te dragen, om het museum 
te laten groeien. Bedankt voor 
alles grote mijnheer, tot ziens. 
Goeie thuiskomt, à Dieu. 



Een handdruknummer over be-
moediging kan echt niet beter af-
gesloten worden dan door deze 
twee dappere kapucijnen aan jullie 
voor te stellen.
Links op de foto zie je br. Pio en 
rechts br. Francis.  Beiden zijn af-
komstig van Pakistan uit de kapu-
cijnse custodie  Mariam Siddeeqa 
(Lahore).  

We heten hen van harte welkom 
in België en we hopen dat ze vlug 
hun draai zullen vinden in onze 
toch wel heel andere cultuur en 
totaal andere wijze van geloofsbe-
leving. 
Br. Pio zal op termijn in Antwerpen 
blijven en br. Francis komt naar 
Meersel-Dreef.  Beide plaatsen zijn 
internationale kloosters waar de 
broeders zo authentiek mogelijk 
‘kapucijn’ proberen te zijn.  

Op het ogenblik buigen ze zich 
200% over de heel moeilijke Ne-
derlandse taal en waar de moge-
lijkheid zich voordoet verkennen 
ze ons landje. 
Hartelijk welkom broeders!
Vrede en alle goeds.


