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WOORD VOORAF
Beste lezer,
We kijken al een tijdje uit naar wat politici voorschotelen als het
“rijk der vrijheid”, met andere woorden versoepelingen van de
corona-maatregelen. En eindelijk lijkt het dan ook zo ver te zijn: er is
enig perspectief voor deze zomer. In zijn column stelt broeder Jan
terecht tegenover vrijheid vooral het gevoel van broederlijkheid en
verbondenheid. Zijn het niet vooral de contacten en ontmoetingen
die we gemist hebben in de afgelopen coronatijd?
Het beginartikel over ‘broeder’ Jacoba beschrijft heel mooi het
belang van warme aanwezigheid: een luisterend oor, een teder
gebaar,... Het beeld van vrouwe Jacoba die heel eenvoudig waakt bij
het sterfbed van Franciscus: het bevrijdt ons van allerlei regeltjes en
voorschriften en voert ons naar de kern van wat een franciscaanse
spiritualiteit van presentie kan betekenen: in alle eenvoud, in alle
nederigheid er gewoon zijn. Het houdt ons meteen ook een spiegel
voor: Wanneer zijn wij écht aanwezig?

22

UIT HANDEN

Op die vraag volgen vier artikels met mooie getuigenissen: Gert
Van Langendonck vertelt over zijn taak als studentenpastor aan de
UAntwerpen: hij investeert er enorm veel tijd in luisteren, in praten
over allerhande onderwerpen en in aansluiting te zoeken bij de
leefwereld van studenten.
Niek Everts vertelt over de ontroerende broederschap van Julien
en Sulliman: Julien die zijn hele leven wijdde aan het bieden van
een luisterend oor. Het is hartverwarmend dat hij uiteindelijk in
zijn laatste maanden zelf ook zich omringd mocht weten door
een nabije, dragende gemeenschap met zijn ‘broer’ Sulliman als
voortrekker.
Saskia van den Kieboom getuigt van haar coördinerend werk in
de Heilig Hartparochie in het hartje van Antwerpen. Haar zoeken
om telkens opnieuw mensen met elkaar te verbinden is een mooi
beeld dat het spreekwoord: “de kerk in het midden houden” een hele
nieuwe betekenis geeft.
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TAU organiseerde in de vastentijd een online-vastengroepje waar
iedereen die ook maar iets wou delen rondom het verhaal van de
echte vreugde welkom was. Ondanks de digitale afstand en de grote
diversiteit werd er een bijzondere weg afgelegd waarin een speciaal
gevoel van verbondenheid werd ervaren.
De versoepelingen van de coronamaatregelen maken opnieuw weer
veel zaken mogelijk. We kijken uit om jullie op een of andere manier
terug te kunnen begroeten op activiteiten die de franciscaanse
familie terug zal opstarten. Ongetwijfeld zullen er ook terug
‘frangipannekes’ van de partij zijn!
Broederlijke en verbonden groet,
Stijn Demaré, stafmedewerker TAU
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BROEDER FRANCISCUS
EN BROEDER JACOBA

EEN (FRANCISCAANSE) SPIRITUALITEIT
VAN PRESENTIE
STEEDS BUITEN VERWACHTING
Het is niet eenmalig dat we in een willekeurige franciscaanse geschiedschrijving zinnen aantreffen in de aard van: “courant had men deze gewoonten in
de Kerk, maar Franciscus deed het anders,” of: “de opvatting in die tijd was
zus of zo, maar de minderbroeders hielden er andere gewoonten op na”. Het
is nu eenmaal een feit dat Franciscus van Assisi wel eens buiten de verwachtingen of buiten ‘de gewoonten’ handelde of reageerde.
Die buitengewone reacties van hem zijn voor ons interessant omdat ze juist
die typische accenten bevatten die de spiritualiteit van Franciscus ‘uniek
in haar soort’ maken. Er zijn jaren geweest dat we een nogal beperkte kijk
op de franciscaanse geschiedenis hadden, waardoor die typische accenten
ondergesneeuwd raakten … zoals de Bijbelse apocriefe boeken. Gelukkig
zijn de vijf heiligenlevens van Franciscus nu onderbouwd vertaald en goed te
boek gesteld, waardoor we de mogelijkheid hebben om veel breder te kijken
en vooral ‘verder’ dan het klassieke heiligenleven dat Thomas van Celano en
Bonaventura neerschreven.
Over een dergelijk accent dat door die bredere kijk ontstaat, of beter: over
een heel speciale en warme relatie die Franciscus had, gaat dit artikel.

Jacoba van Settesoli …
Aanwezig!
Jacoba van Settesoli … ‘o; dat is
de dame van de amandelkoekjes; van de frangipannekes’, zeggen insiders van de franciscaanse familie dan. Het is leuk om te
weten dat er een vrouw was die

De amandelkoekjes van vrouwe of
broeder Jacoba
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koekjes voor Franciscus bakte. En
bij velen stopt het dan! Maar als
diezelfde mensen naar de crypte
van de St.-Franciscusbasiliek in
Assisi afdalen en de laatste afslag
van de trap nemen, valt hun oog
plots op een klein nisje met het
stoffelijk overschot van … Jacoba van Settesoli. Is er dan toch
iets ‘dieper spiritueels’ aan de
hand? Want begraven worden in
dezelfde crypte als Franciscus en
zijn eerste gezellen … die eer is
toch niet voor de eerste de beste
koekjesbakker weggelegd?
Jacoba’s geheim: ze durfde ‘aanwezig’ te zijn bij Franciscus. En
om dat te kunnen doen, ging ze
tegen alle gebruikelijke gedragsregels en conventies in!

Het kleine graf van broeder Jacoba in de traphal van de crypte

Het belang van Jacoba’s
aanwezigheid bij Franciscus
In een ‘Focusartikel’ van ‘Franciscan Connections’ uitgaande
van ‘The Franciscan School of
Theology’ te California, schrijft
professor Darleen Pryds dat zijzelf - bij haar vrijwilligerswerk in
een hospice - getuige was van
wat medevrijwilligers stervenden aanboden door hun aanwezigheid. Ze begon linken te
zien met de aanwezigheid van
Jacoba bij de palliatieve Franciscus en haar houding te waarderen. Jacoba koos ervoor aanwezig te zijn bij Franciscus … een
grote en weldadige rol!
Volgens de heiligenlevens van
Franciscus die we mogen linken

Broeder Jacoba troostend present
bij broeder Franciscus

aan de eerste gezellen, weten
wij dat Franciscus vroeg of Jacoba aanwezig mocht zijn bij
hem toen hij het einde van zijn
leven voelde naderen. Het verhaal is neergeschreven als een
bijna miraculeus gebeuren …
plots stond ze aan de voordeur.
Ze zou tijdens het bidden een
ingeving gekregen hebben om
zich naar Franciscus te begeven
omdat ze begreep dat hij haar
nodig had.
Thomas van Celano is de enige
die een interactie neergeschreven heeft tussen Franciscus
en een nerveuze en bezorgde
broeder portier, die zich zorgen
maakte over hoe hij zou kunnen
verantwoorden om een vrouw
in een mannenklooster binnen
te laten en dan nog wel bij een
stervende ordestichter. Franciscus zou dan hebben gezegd:
“Doe de deur open, breng haar
onmiddellijk tot bij mij. ‘Broeder’
Jacoba hoeft zich niet aan onze
bepalingen voor vrouwen te
houden.”
Veel details over haar bezoek
hebben we niet. Wel dat ze een
kussen, een doek, kaarsen en
wierook meebracht en ook de
ingrediënten voor haar amandelkoekjes. Ook wetende hoe
vrouwen in de middeleeuwen
-5-

zorg droegen voor stervenden,
kunnen we ons voorstellen dat
Jacoba met een vochtige doek
Franciscus’ koortsig voorhoofd
depte, troost bood door een
kussen onder zijn hoofd te leggen, wierook liet branden om
de geur te verdrijven en waarschijnlijk heeft ze hem gewassen om het hem zo comfortabel mogelijk te maken.
Het is ook niet verboden om
hier onze eigen persoonlijke
ervaringen in te brengen en te
veronderstellen dat ze waarschijnlijk Franciscus’ hand vastgehouden heeft en zijn arm
heeft gestreeld als een vorm
van troost. Ze heeft wellicht zijn
droge lippen en mond verzacht
met druppels water. En gebeden … dat heeft ze zéker gedaan.
En laten we het plaatje maar
volledig maken! Zien we de
broeders al naast Jacoba staan;
broeders die niet gewend zijn
om met dergelijk gebeuren
om te gaan? Ook hen zal ze
waarschijnlijk getroost hebben.
Waarschijnlijk hebben ze samen
de uren van zorg en waken
doorbroken door favoriete herinneringen te delen terwijl Franciscus op sterven lag.
Het zijn allemaal heel gewone
dingen, die we als bijna ‘vanzelfsprekend’ verwachten wanneer
iemand op sterven ligt. Maar
… terwijl we in de franciscaanse bronnen over vele andere
gebeurtenissen een verslag
vinden, valt het op dat over de
aanwezigheid van Jacoba nauwelijks iets terug te vinden is.
Hoe zou dit komen?

Klerikaal versus permanentie
Volgens dezelfde Darleen Pryds,
die we al eerder citeerden, zijn
er tal van redenen waarom Jacoba ‘vergeten’ wordt en haar

naam buiten de franciscaanse
familie zelden bekend is.
Thomas van Celano en Bonaventura zijn ‘vita-schrijvers’ en
wisten in hun tijd duidelijk geen
raad met het Jacobaverhaal.
Thomas neemt het op in zijn
verhandeling over de wonderen van Franciscus en Bonaventura moffelt het helemaal weg.
Als je Bonaventura leest, dan is
Franciscus een ijskoude, emotieloze klerikale dood gestorven. Bonaventura was, als hij
het heiligenverhaal schrijft, generale minister van de orde en
moest zijn broeders door één
deur proberen krijgen. Er was
veel verdeeldheid en er waren
veel verschillende opvattingen.
Suggestieve commentaren over
innige vriendschappen en over
de aanwezigheid van vrouwen
in het klooster wilde hij vermijden. Zijn verhaal over Franciscus
moest stabiliteit en uniformiteit
uitstralen en dit moest ook uitstralen naar de verdeelde orde.
Met die doelstelling in het achterhoofd zou Jacoba ten tonele
voeren helemaal ongepast zijn
en zou het een uitnodiging betekenen voor de broeders om
vriendschappen aan te knopen
met lekenvrouwen, waarbij al
heel vlug één of ander schandaal
om de kloostermuur zou loeren.

De nederigheid van de
presentie
Vandaag leven we in een tijd
waarin we graag weten vanwaar een gewoonte komt, of
wat de betekenis ervan is. We
nemen niet zomaar gewoonten
meer over als we merken dat ze
leeg of betekenisloos zijn. Het is
voor een geloofsgemeenschap
een uiterst zinvolle tijd om haar
plaats in de samenleving te herbekijken of te herijken.

Zorg voor mensen, aanwezig
zijn bij mensen, naar mensen
hun verhaal luisteren en mensen doen thuiskomen bij zichzelf, winnen aan belang bij de
uitbouw van een hedendaagse
geloofsgemeenschap. Dit gaat
over ‘presentie’ of ‘aanwezigheid’. Het verhaal van Jacoba en
Franciscus onthult ons het unieke van de franciscaanse spiritualiteit, namelijk: de nederigheid
van de presentie … zowel de
houding van Franciscus als van
Jacoba getuigt ervan.
Franciscus, als stichter van de
orde, wist maar al te goed dat
vrouwen niet welkom waren in
het klooster. Maar in zijn laatste
dagen maakte hij van regels
geen heilige wetten. Hij was nederig genoeg om te weten dat
authentiek geloof belangrijker
is dan gewoonten en sociale
aanvaardbaarheid. De geloofsvriendschap die hij deelde met
Jacoba was zo diep, dat hij haar
dicht bij zich wilde toen hij op
sterven lag.
Jacoba; een vrome vrouw van rijke komaf en met grote politieke
macht, treedt de fraterniteit binnen met grote nederigheid, om
Franciscus ten dienste te staan,
als ware hij haar eigen zoon. Beiden waren present aan elkaar …
de broeder en de lekenvrouw

… in de laatste dagen en uren
van Franciscus’ leven.

Gender en klerikalisme
ontbloot
Het lijkt de moeite om - naar
aanleiding van de opfrissing
van dit franciscaans aanwezigheidsverhaal - enkele vragen te
stellen rond onze kijk op franciscaanse spiritualiteit. Zoals:
Als we dit verhaal voor ogen
houden - hoe Franciscus in
het uur van zijn dood zijn medebroeders vraagt om de aanwezigheid van vrouwe Jacoba
- verandert dit dan onze visie op
franciscaanse spiritualiteit?
Zou de dominantie van gender
en klerikalisme opgelost geraken als we het verhaal van Franciscus en Jacoba bemediteren?
Waar zouden we ons geroepen
voelen om present te zijn als we
het model van nederigheid en
presentie - geïllustreerd in het
verhaal van de stervende Franciscus en de zorgende Jacoba ter harte nemen?
Wanneer je zo aanwezig kunt
zijn bij elkaar, komt er een nog
grotere presentie naar voor, nl.:
Christus.

Voor deze visietekst in onze rubriek ‘Uit eerste hand’ werden er groe
te delen gebruikt uit de Focustekst van Darleen Pryds in Franciscan
Connections.
Darleen Pryds is professor geschiedenis en spiritualiteit aan de ‘Frane
ciscan school of Theology’ (Oceanside, CA). Haar onderzoek richt zich
vooral op de geschiedenis van franciscaanse leken, met een bijzondee
re aandacht voor lekenpredikatie. Ze heeft hierover al meerdere artie
kels en twee boeken geschreven: ‘The king Embodies the Word: Roe
bert d’Anjou and the Politics of Preaching’ en ‘Women of the Streets:
Early Franciscan Women and their Mendicant Vocation’. In haar vrije
tijd speelt mevrouw Pryds tennis, ze houdt van wandelen en is vrijwile
liger in een palliatief centrum.
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zitten er meerdere handlangers op de praatstoel. We zochten hen op in Antwerpen, een stad waar ‘presentiepastoraal’ bijna dagelijks voor menig mens
‘thuiskomen’ betekent. We laten twee mensen aan het woord die werkzaam
zijn in de Antwerpse Seefhoek in de buurt van het het ‘De Coninckplein’ en
we trokken ook naar de Antwerpse studentenbuurt dichtbij ons klooster aan
de Ossenmarkt. Deze bevlogen mensen vertellen - elk vanuit hun eigen invalshoek of werk over het deugdzame van het presentiewerk en over hoeveel
deugd ze er ook zelf aan beleven.
Toen ik eind jaren ’90 godsdienstwetenschappen
studeerde in Leuven was presentie nog niet uitgevonden. Het
ging toen in de opleiding vooral over pastoraal handelen als
‘vrijplaats’ en Pastoraal met een
lage drempel zodat randkerkelijken ook konden deelnemen.
Voor die tijd waren dat redelijk vernieuwende ideeën. Na
mijn opleiding ben ik meteen
voltijds beginnen werken bij
Zomaar een Dak, de Pastorale
Dienst van de Universiteit Antwerpen en een paar jaar later is
dan ‘Een theorie van de presentie’ van Andries Baart verschenen. De grote verdiensten van
dit boek is dat het erin slaagde
om een praktijk te benoemen
waarvan veel van mijn collega’s in het werkveld het gevoel
hadden dat ze dit al lang toe-

pasten. Ook voor mij was de
herkenbaarheid enorm groot.
Overigens is Andries Baart zijn
theorie ook persoonlijk nog
komen uiteenzetten voor de
Vlaamse Studentenpastores.
In Zomaar een Dak werken we
heel vaak zonder vooropgestelde agenda en zonder het verlangen om mensen naar een
bepaald punt te brengen. We
investeren enorm veel tijd in
luisteren, in praten over allerhande onderwerpen die niets
met een agenda van geloofsoverdracht te maken hebben
en in aansluiting te zoeken bij
de leefwereld van studenten.
Allemaal uit oprechte interesse
in de persoon die voor ons zit.
Zelf spreekt Baart in zijn boek
over ‘professionele vriendschap’ en voor mij persoonlijk is
dat het begrip dat dit meer dan
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HANDLANGER

ZOMAAR EEN DAK

900 dikbedrukte bladzijden tellende boek het best samenvat.
Op vragen en suggesties van
studenten of collega’s proberen we zoveel mogelijk positief te antwoorden. Activiteiten die ontstaan van onderuit
beschouwen we als de meest
waardevolle. Andries Baart
waarschuwt er in zijn boek wel
terecht voor dat niet alles wat
mensen ondernemen onder
de brede vleugels van presentie valt. Het is geen synoniem
voor doelloos aanmodderen.
Ik zie mezelf graag, zoals de
Siddartha van Hermann Hesse,
als een veerman die mensen
vakbekwaam over de rivier
brengt naar de plek waar hun
verlangen naar uitgaat, maar
die zelf altijd ter plaatse blijft.

Ik denk dat het grootste gevaar voor onze werking erin
bestaat dat we niet vrij over
de universiteit uitzwermen op
verschillende momenten van
de dag, maar vaak vertrekken
vanuit ons huis. Dat huis staat
dan wel open voor iedereen en
wordt ook zeer druk bezocht,
maar het valt eigenlijk buiten
de definitie van Presentie om
een vaste uitvalsbasis te hebben. Ik herken bij mezelf ook
het gevaar om iets te veel de
comfortzone op te zoeken en
te vervallen in vaste patronen,
maar gelukkig houden de studenten en mijn collega’s mij
scherp.
Op een andere plaats in zijn
boek spreekt Andries Baart nog
over ‘de bedonderbaarheid’
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van het subject. Ook dat is mij
altijd bijgebleven. Zeker studenten stellen me wel eens op
de proef, zoeken grenzen van
de sociale conventies op, projecteren clichématige beelden
over religie op me, gebruiken
wat provocerende taal of reserveren een lokaal voor een vergadering wanneer ze eigenlijk
een drankspelletje bedoelen.
Voor mij zijn dat de interessante momenten omdat ik daar
echt kan tonen dat ik niet boven hen sta, maar samen met
hen een weg door het leven
bewandel. Daar krijg ik ook de
kans om uit te leggen en voor
te leven waar een leven naar
het beeld van Christus echt
voor staat. Op zoveel andere
momenten is er daar amper
nog tijd of aandacht voor.

OVER BROER JULIEN EN
BROER SULLIMAN
In februari 2021 stierf Julien. Julien was een monument van de
Antwerpse Seefhoek. Hij runde gedurende 35 jaar het Café
Zonder Bier. Hij was er, samen
met een aantal vrijwilligers, 35
jaar luisterend aanwezig voor
mensen die eenzaam waren,
mensen die verloren liepen,
mensen die op zoek waren
naar een plek waar ze even op
adem mochten komen. Er werd
samen gekookt, gespeeld, gestapt, geleefd … met ieder die
langs kwam. Iedereen, maar dan
ook iedereen hoorde erbij voor
Julien. Hij kende ook iedereen
bij naam. Toen Julien met pensioen ging werd hij vrijwilliger bij
De Nomaad. Een dagopvangplek voor dak- en thuislozen
en druggebruikers. Julien bleef

op dezelfde manier altijd warm
aanwezig voor zijn mensen.
Hoe ouder hij werd, hoe meer
warmte en vrede hij uitstraalde.
Mensen werden automatisch
rustig en goedgezind in de nabijheid van Julien. In hun hectische leven kwam er dan even
wat rust en wat hoop. Stormen
en gevechten gingen liggen.
Ook toen Julien ziek werd bleef
hij naar de Nomaad gaan. Tot
de laatste snik. En toen hij niet
meer kon gingen de mensen
van de Nomaad dagelijks tot
bij hem. Sulliman nam daarin
het voortouw. Sulliman werkt
bij de Nomaad en was als een
broer voor Julien geworden. Hij
nam telkens iemand van de Nomaadgasten mee bij zijn dagelijkse bezoekjes zodat iedereen

Niek Everts is straat- en daklozenpastor in de Antwerpse Seefhoek
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afscheid zou kunnen nemen.
Toen Julien op de palliatieve
afdeling van het ziekenhuis belandde werden het coronaproof
raambezoekjes. Opdat echt iedereen, maar dan ook iedereen
van de Nomaad nog op een of
andere manier bij Julien aanwezig zou kunnen zijn die laatste
dagen van zijn leven, werd er in
de Nomaad een groot wit doek
gemaakt met ieders naam er
op. ‘Julien wij zien u graag’, een
doek als trofee aan de muur van
zijn ziekenhuiskamer. Voor Julien een teken van hoop dat het
goed zou komen met deze wereld. Als er maar verbroederd en
verzusterd wordt. Als mensen
maar present blijven bij ieder
die het nodig heeft. Bij de eerste prille zonnestralen werden
de raambezoekjes ingewisseld
voor een samen zijn in de binnentuin. Broer Sulliman had nog
koekjes meegebracht. De komst
van de lente werd gevierd. Daar
had Julien zo naar uitgekeken.
Een paar weken later was het
muisstil in de tent van De Nomaad. Adieu Julien. De begrafenisdienst werd op groot scherm
gevolgd. Het doek met al de
namen over het altaar gespreid.
Julien zal niet snel vergeten
worden. De broeder- en zusterschap wordt verder gezet. Het
komt goed met deze wereld.

Auteur:
Saskia van den Kieboom
Pastoraal werker
Antwerpen Noord
Rubriek:
Handlanger

MIDDEN IN DE WERELD
STAAN
gaande: hippe koffiebars, toffe
cafés en restaurants, luxe appartementen. Sommige straten
hebben iets weg van een Oosterse markt, de geuren en kleuren komen je van ver tegemoet,
zeker wanneer het mooi weer
is en mensen meer op straat
leven. Op sommige pleinen in
onze wijk wordt er volop drugs
gedeald en gebruikt en bijna
op ieder plein staat er een bord
waarop staat dat alcoholconsumptie verboden is, wat nogal
eens genegeerd wordt.

De van Spanje afkomstige MariaJezus kleedt het plaatselijke Mariabeeld op
een feestelijke Spaanse wijze

Diversiteit is een mooi woord,
het is hip en trendy, maar het
werkelijk waarmaken vraagt
iedere dag opnieuw een grote inspanning. In Antwerpen
werk ik als ‘coördinator’ van
parochie Heilig Hart. Niet echt
een bestaande functie in een

doorsnee katholieke parochie,
maar noodzakelijk om de vele
groepen en initiatieven wat samen te houden. Onze parochie
is gelegen in een multiculturele
wijk. Enerzijds is in de wijk de
armoede zichtbaar, anderzijds
is er volop stadsontwikkeling
- 10 -

Ten midden van dit alles ligt
onze kerk waar mensen vanuit
de hele wereld samenkomen. In
onze parochie huist een Grieks
Katholieke gemeenschap, zij
zijn Katholiek maar vieren liturgie volgens de Byzantijnse ritus.
De andere groep kerkgangers is
een mengelmoes van de hele
wereld. Mensen komen uit Polen, Brazilië, Irak, Italië, Sri Lanka,
Bangladesh, Spanje, verschillende landen van het Afrikaanse
continent,… Daarnaast is de
kerk op dinsdagmiddag en op
donderdagmiddag open voor
dak- en thuislozen, al dan niet
met een verslaving. Zij kunnen
terecht voor een kop koffie,
soep, brood, iets lekkers en een
babbel. De kerkdeur staat voor
iedereen open. Iedereen neemt
zijn eigen cultuur mee, zijn eigen verhaal, zijn eigen ervaringen, zijn eigen kijk op het leergezag van de Kerk.

Bij ons komen oudere Vlaamse
mensen die hun wijk en hun
parochie in de loop der jaren
enorm zagen veranderen en
soms verlangen naar de tijd van
vroeger, we doen enorm ons
best om deze mensen bij ons te
houden. Zij hebben de wijk en
de parochie immers mee opgebouwd. Maar er zijn ook Poolse
en Spaanse vrouwen die zorg
dragen voor de bloemen in de
kerk, zij houden van de sacraliteit die de kerk uitstraalt en zijn
soms bang dat deze sacraliteit
wordt bezoedeld door mensen
die de kerk en de liturgie niet zo
belangrijk vinden. Er is een man
die iedere dinsdagmiddag en
donderdagmiddag orgel komt
spelen, hij is niet dakloos maar
leeft wel in armoede. Hij speelt
prachtig orgel en is bezorgd dat
er iets met het orgel gebeurt
wanneer hij er niet is. Er zijn de
dak- en thuislozen, die soms al
eens koffie durven morsen op
de vloer, er zijn kinderen van
de catechese die soms al eens
door de kerk rennen, soms belt
er spontaan een jongere aan
om te vragen of er nog hulp
nodig is, of de Hogeschool voor
de Kunsten die een muurschildering wil maken aan de zijgevel van de kerk. De bibliotheek
wil dan weer graag rondleidingen organiseren in het kader
van diversiteit in de wijk en ook
is er een theatergezelschap dat
op verrassende wijze de wijk wil
tonen aan groepen, scholen,
bedrijven. De opleiding van de
politie wil na coronatijd weer
maandelijks langskomen om
een gebedshuizentour te doen,
ook in kader van diversiteit. Pas
geleden belde er een jonge
dame van een jaar of twintig
aan. Een hippe kledingstijl, ze
zou zo uit een modetijdschrift
kunnen komen. Haar Afrikaanse
voorkomen gecombineerd met
een kunstzinnige kledingstijl,

wat een charisma! Ze is student
sociaal culturele wetenschappen en bezig met theater. Op
zoek naar een kerk om haar stuk
te presenteren. Natuurlijk wilde
ik even luisteren, en ze begon
haar verhaal: ‘ik ben zwart, diepgelovig en queer, ik worstel met
mijn geaardheid en kan daar
in mijn eigen evangelische gemeenschap niet mee terecht. Ik
heb een toneelstuk geschreven
en het zou op deze plek wel
passen’. Zodoende zijn we gaan
onderzoeken wat er mogelijk is,
al gooit corona roet in het eten
en zal het waarschijnlijk pas
voor volgend jaar zijn. Diezelfde
dag zag ik onze Poolse pastoor
Marcin, gekleed in zijn bruine
kapucijnenpij, samen met stagiair Bart, een anarchistische punker met bijbehorend uiterlijk, al
grappend aan de router werken.
Een prachtplaatje, ik had er een

foto van moeten maken. En zo
kan ik maar doorgaan: er vinden
zoveel verrassende ontmoetingen plaats en dat is prachtig!
Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk, er wordt nogal eens met
argwaan naar elkaar gekeken.
Mijn taak is dan vooral om altijd
rustig te luisteren, de zorg van
de ander te erkennen en daar
waar ruimte is de situatie van de
ander uit te leggen. Waarom die
ander doet wat hij doet, zegt
wat hij zegt, vindt wat hij vindt
… Dat is soms midden in een
storm gaan staan. Dat is soms
klappen van angst opvangen,
dat is soms pijnlijk, wanneer
er woorden klinken van hevig
oordelen. Tegelijk is het zo rijk,
zo leerzaam en zo mooi. Iedere
dag ontmoet ik het leven zoals
het is. Het is midden in de wereld gaan staan.

Saskia met haar collega br. Marcin Derdziuk OFM_Cap.
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Auteur:
Stijn Demaré
Rubriek:
Handlanger

Afgelopen vasten was er opnieuw een reeks van online
vastenbezinningen,
ditmaal
rondom het verhaal van de
échte vreugde. Wekelijks kregen zo’n 2 000 mensen een
mailtje van ons met een nieuwe inhoudelijke impuls. Dat
resulteerde in een 400-tal trouwe volgers. Francine Demarsin
startte daarom ook een nieuw
online TAU-bezinningsgroepje op waar er dus online
werd uitgewisseld over
de reeks rondom het
verhaal van de echte
vreugde. Francine getuigt:
“Online bezinnen heeft
voordelen:
mensen
van overal te lande
kunnen deelnemen. Je
hoeft je niet te verplaate
sen. Het digitale medium
creëert afstand maar pree
cies die afstand biedt de kans
om veilig iets van zichzelf prijs te
geven. Het viel mij bijvoorbeeld
op dat deelnemers in zo’n groep
voldoende veiligheid ervaren
om de eigen kwetsbaarheid uit
te spreken. Ik zag groepen tot
een diepte komen die ik zelden
in ‘echte’ groepen mocht ervae
ren. Als begeleider was mijn taak
vooral: zorgen dat iedereen om
beurten het woord krijgt. Ook dat
is een voordeel van digitaal bee
zinnen: iedereen krijgt het woord
en wordt niet onderbroken. Luise
teren wordt dan gemakkelijker
en intenser. Nadelen heeft een

DIGITAAL MAAR OOK
ECHT VERBONDEN
digitale groep natuurlijk ook.
Het technische gooit regelmatig
roet in het eten. De klank is niet
zuiver ... mensen kunnen niet ine
loggen,... Toch ben ik ervan overe
tuigd dat digitaal bezinnen een
zinvolle en waardevolle manier
van werken is”.

Toen Francine uitviel wegens
ziekte, nam Stijn het van haar
over. Het werd een mooie,
wekelijkse bijeenkomst waar
iedereen welkom was en waar
plaats was voor kwetsbaarheid,
humor, stilte, gebed,... Eén van
de deelneemsters, An, stuurde
ons na Pasen toen onze wekelijkse bijeenkomsten erop zaten, deze getuigenis door:
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“Ik wil jullie echter danken voor
de mooie , waardevolle en zine
volle gedachten die elke week
uitgesproken werden. Ook voor
de verbondenheid die gegroeid
is tijdens deze weken. Dank je
wel dat TAU de kans bood om op
deze manier samen te komen. Ik
vond het verrijkende weken en
ben dankbaar dat ik jullie een bee
tje kon en mocht leren kennen.
Dank aan ieder van jullie voor de
openheid. Tevens voelde ik elke
keer opnieuw een groot rese
pect voor elkaar en vertroue
wen in elkaar. Graag wens
ik jullie dat ZIJN licht ons
veel warmte, geloof, hoop
en liefde mag brengen,
dat we mogen thuiskoe
men bij God en bij Jezus,
dat we ons erkend mogen
weten en zichtbaar mogen
zijn voor elkaar, dat we ele
kaar heel nabij mogen zijn en
dat het lijden in ons leven kan
omgevormd worden tot nieuwe
hoop”.
Corona heeft ervoor gezorgd
dat we op heel creatieve manieren verbinding hebben gezocht (en gevonden) met elkaar. Digitaal aanwezig zijn bij
elkaar is anders, maar heeft zeker ook sterktes! Het online-bezinningsgroepje krijgt zeker
nog een vervolg!

In ‘De Standaard’ van 10-11 april 2021 lees ik op bladzijde 7 de volgende uitspraak van MR-voorzitter, Georges-Louis Bouchez:
“We moeten de vrijheid zo inrichten dat het virus de ziekenhuie
zen niet meer kan overspoelen; dat wel. Maar de vrijheid staat op
nummer één. Niet veiligheid; gezondheid, fiscale fraude of de plae
neet redden, maar vrijheid.”
Dit is een liberaal standpunt en ik probeer het te verstaan, maar het
is niet mijn visie en de visie van de encycliek ‘Fratelli tutti‘. van paus
Franciscus. Met andere woorden: deze liberale visie laat mij toe om
mijn franciscaanse visie beter te verstaan en te formuleren.

Auteur:
br. Jan De Vleeshouwer
Rubriek:
Column

Als ik de mensenmaatschappij van naderbij wil beschouwen, dan
dien ik te vertrekken vanuit het feit dat voor mij God schepper is
van allen en alles. Dat maakt dat ik in God met allen en alles verbonden ben. Dit vind ik terug in de eerste regelredactie in hoofdstuk 22 (1RegMB 22, 33-38) waar ik lees:

Deze tekst gaat vooral om de verhouding tussen de broeders. In
de eerste plaats is er natuurlijk God, die Vader is van alle mensen.
Maar daarnaast komt Jezus Christus aan het woord: de band van
de gelovigen met de Heer wordt het fundament van de menselijke
verbondenheid en van het menselijk handelen. Mijn vrijheid - om
terug de liberale visie op te nemen - staat niet ten dienste van mijn
persoonlijk ik, maar staat gericht op een verbondenheid met allen
en alles. Mijn vrijheid dient de mensenmaatschappij in deze wereld
te bevorderen. Niet mijn vrijheid staat voorop, maar het verbond
tussen God en de mensen en de mensen onderling in God. Het
ontplooien van de band onder de mensen en onder alle schepselen is belangrijk. Met andere woorden: de vrijheid heeft haar grenzen, die bepaald worden door de verbondenheid van allen en alles
in God.
Ik stel wederom vast dat mijn franciscaanse visie op de menselijke
samenleving wel degelijk verschilt van andere visies. Dit verschil
wordt fundamenteel gemaakt door mijn geloven in God en het
beeld dat ik van God vorm zoals Franciscus het mij laat ontdekken
in de bronnen van het franciscanisme.
Welke visie kies ik? Het antwoord is telkens persoonlijk.
- 13 -

COLUMN

Jullie zijn allemaal broeders;
noem niemand op aarde jullie vader,
want één is jullie Vader, die in de hemel.
Laat je ook geen leraar noemen,
want één is jullie Leraar, die in de hemel. (vgl. Mt 23,8-10)
Als jullie in Mij blijven
en mijn woorden in jullie blijven,
vraag dan wat je wilt
en het valt je ten deel. (Joh 15,7)
Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn,
daar ben Ik in hun midden. (Mt 18,20)
Weet wel, Ik ben met jullie
tot aan de voleinding van de wereld. (Mt 28,2)

EN
HAND
VOL
EEN HAND VOL

Auteur:
Stijn Demaré
Rubriek:
Een hand vol

LAUDATO SI’
ROZENHOEDJE: EEN
SPIRITUEEL EXPERIMENT
Op Pinkstermaandag vierden
we de zesde verjaardag van de
encycliek Laudato Si’. Paus Franciscus nodigt ons uit om de
komende jaren serieus werk te
maken van ecologische bekering en heeft daartoe, vanuit zijn
integrale ecologie, verschillende
doelen vooropgesteld zoals bijvoorbeeld zorg dragen voor de
natuur én voor de armen, het
zoeken naar een eenvoudigere
levensstijl maar ook nieuwe vormen van eco-spiritualiteit.
Op de website van de Global
Catholic Climate Movement
(www.catholicclimatemovement.global/eco-spirituality)
vonden we een leuk, franciscaans idee: namelijk het Zonnelied bidden aan de hand van
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de Rozenkrans. Het idee is vrij
eenvoudig: vooreerst zoek je
een rustige plek op in de natuur
en maak je het voor een aantal
minuten stil: met al je zintuigen
kom je tot rust: luister, kijk, voel
en ruik Gods wonderlijke schepping.
Als je helemaal tot rust bent
gekomen, dan kan je enkele
verzen uit het Zonnelied telkens opnieuw herhalen. Het
bidden door te herhalen is een
eeuwenoude techniek die in
verschillende religies voorkomt.
Of het nu de weesgegroetjes
zijn of een mantra, de woorden graven zich, doorheen het
herhalen, een weg naar je hart.
De verzen die we kozen uit het
Zonnelied zijn zowel het begin

als het slot van het Zonnelied
met daartussen de 4 elementen broeder wind, zuster water,
broeder vuur en zuster, moeder
aarde die symbool staan voor
de hele schepping.
Het voelt misschien wat raar
aan om verzen uit het Zonnelied te bidden aan de hand van

Rozenkrans, maar sommige
mensen die het uitprobeerden
lieten weten dat het hen deugd
deed. Je kan natuurlijk ook bidden met een tientje of gewoon
ook de verzen tellen op je tien
vingers.
Wie dit zelf eens wil uitproberen
kan de flyer, mooi vormgege-

SPACE FOR GRACE
ARRIVEERT IN
MEERSEL-DREEF
Het team van de Pastorale Eenheid St.-Franciscus van Assisi
Hoogstraten-Rijkevorsel sloeg
de handen in elkaar en schreef
zich in bij de ‘Space for Grace’
projecten van het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad) met
het project ‘op I-pad met Franciscus’. Dit project bouwt het
Franciscaans belevingscentrum
in een tweede ronde verder
uit. De bedoeling is om meer
onderbouw, feedback en spiritualiteit aan te bieden aan de
bezoeker die meer wil en die
geprikkeld is geraakt na zijn/
haar bezoekje aan het belevingscentrum in het Meerselse
kapucijnenklooster.
Het project prikkelde in ieder
geval de jury van Space for
Grace en ze gaven de projectgroep ‘ Op I-pad met Franciscus’ alvast een mooie financiële
ondersteuning.
Op 19 mei startte projectcoördinator Raf Lust zijn fietstoer
langs alle projecten. Hij wil de

ven door Koen De Witte (OFS)
terugvinden op de website van
TAU: www.franciscaansleven.
be/laudatosirozenkrans
Heb je het uitgeprobeerd, laat
ons dan zeker iets weten op
tau@franciscaansleven.be

Auteur:
Kenny Brack
Rubriek:
Een hand vol

De pastorale kerngroep van de kapucijnenparochie te Meersel-Dreef in
gesprek met projectcoördinator Raf Lust.

projecten ‘traceren’ en daarom
noemt hij zijn toer: Trace for
Grace . Zo wil hij ze als learning
communities met elkaar in contact brengen. Meersel-Dreef
was zijn eerste stop.
Hij werd onthaald aan de voet
van de St.-Katharinakerk van
Hoogstraten, die ook wel de
kathedraal van de Noorder- 15 -

kempen wordt genoemd. Burgemeester Marc Van Aperen,
pastoor Bart Rombouts, gardiaan Kenny Brack, br. Igor de
Bliquy , Luc Vinkx van de Pastorale Eenheid ontvingen hem terwijl stadsbeiaardier Luc Dockx
op de beiaard het Amazing
Grace speelde. Daarna ging de
toer richting Meersel-Dreef met
een tussenstop in de Minder-

Enkele vormelingen van MInderhout en hun ouders, IPB voorzitster Christa Daemen, space for grace Coördinator Raf
Lust, pater Kenny Brack, voor de MInderhoutse pastorie na het gesprek over hun gezinscatechese met D-Moed.

houtse pastorij. Drie vormelingen vertelden Raf
hoe zij thuis met het project D-moed omgingen;
een Franciscaans project dat gebaseerd is op de
thema’s van het belevingscentrum. Daarna vervolgde de fietstocht richting Meersel-Dreef waar
er een ontmoeting met de plaatselijke kerngroep,
avondeten, nachtrust en een bezoek aan het Franciscaans belevingscentrum op het programma
stond. Vandaar vertrok Raf naar het volgende project in Mechelen.
Wil je er meer over weten? www.spaceforgrace.be

pastoor Bart Rombouts verwelkomt coördinator Raf Lust

de Coördinator van de pastorale Eenheid Luc Vinckx verwelkomt het Space for grace team in de St.-Katarinakerk
van Hoogstraten
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EEN HULDE AAN
BROEDER JACOBA;
DE AMANDELKOEKJES
VAN BROEDER IGOR
In het thema-artikel lees je dat
vrouwe Jacoba van Settesoli
- of broeder Jacoba toch niet
mag verengd worden tot de
dame met de lekkere amandelkoekjes, of zoals men ze nu ook
noemt: ’frangipannekes’. Maar
dit wil niet zeggen dat we de
koekjes moeten wegmoffelen.
AUB niet!

Wil je de video op YouTube
zien? Surf naar: www.youtube.
be/kapucijnenklooster en zoek
de video die eruitziet zoals de
foto hieronder. Je zal onmiddellijk zien hoe de kloostergemeenschap de koekjes van br.
Igor smaakt en hoe Rien Aerts
van de Zevenster er helemaal
‘weg’ van is.

Broeder Igor hoorde ervan en
sloeg prompt aan het bakken
in de Meerselse kloosterkeuken.

Veel kijk- en bakplezier!

Het is wel een heel speciaal en
uniek recept.
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Auteur:
Kenny Brack
Rubriek:
Een hand vol

Auteur:
Kenny Brack
Rubriek:
Een hand vol

In Meersel-Dreef doen de broeders hun uiterste best om niet
alleen het Mariapark bij de tijd
te brengen, maar ook om volop
respect te tonen voor de religieuze erfgoedwaarde van wat in
het park staat.
Zo gingen ze graag in op het
voorstel van Cor Vermeulen,
een begenadigd beeldenschilder en kostuum- en theatermaker om de aftands geworden
beelden van de H.-Geertrui,
de H.-Godelieve, de H.-Cornelius en de H.-Rochus, die aan
het broederskerkhof staan een

BEELDEN
GERESTAUREERD IN
HET MARIAPARK TE
MEERSEL-DREEF
grondige restauratiebeurt te
geven.
Cor en zijn vrienden schuurden de beelden af tot de vele
verflagen verdwenen en er terug reliëf te zien was op armen,
gezichten, enz….
Daarna begon Cor de beelden
rustig en meditatief te beschilderen. Polychroom, zoals het
oorspronkelijk was bedoeld.
Het resultaat is prachtig. Op 1
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mei, bij het begin van de meimaand werden de beelden
door de gardiaan van Meersel-Dreef opnieuw gezegend…
vooral het werk van de kunstenaar werd gezegend. Cor
volgde de inzegening mee via
live-stream want hij was op dat
moment in het ziekenhuis. Het
minutieus restaureren van de
beelden was voor Cor tijdens
zijn ziek zijn een meditatief gebed in zijn helingsproces. De
beelden kan met je eigen ogen
komen bekijken. Welkom in het
Mariapark van Meersel-Dreef.

BOEKENINFORMATIE

LEVENSENERGIE.
800 JAAR REGEL VAN
FRANCISCUS VAN ASSISI

Auteur:
Kenny Brack
Rubriek:
Op handen

Franciscus zocht zijn leven lang
naar het goede leven. Hij vond
het midden Gods schepping
en bezong ze. Vlugger dan hij
dacht, kwamen er mensen die
hem wilden volgen in die zoektocht. En waar mensen samenleven daar wordt geregeld en
geordend. Gaandeweg zag een
echte regel voor de minderbroeders het levenslicht. Die
orderegel van Franciscus van
Assisi bestaat dit jaar 800 jaar.
In dit boekje laten 28 totaal verschillende mensen hun licht
schijnen op hun geliefde vers
uit de regel van Franciscus. Eén
werkt voor het Europees Parlement en is tegelijk medeoprichter van YouFra Vlaanderen. Een
ander is bisschoppelijk vicaris
en voorzitter van IJD Vlaanderen. Iemand is jongerenpastor
in de Antwerpse Noorderkempen en een ander is dierenarts
in de buurt van Averbode. Voor
het overige zijn er nogal veel
kapucijnenbroeders bij… maar
de verscheidenheid onder hen
is ook enorm groot.
De regel van Franciscus inspireert zoveel mensen en leert
mensen op een andere manier
naar het leven kijken. De reflecties in dit boek willen jou helpen om van je leven een feest

van dankbaarheid te maken, in
welke omstandigheden je het
ook mag lezen.
Auteur(s)
28 auteurs

•

Uitgever
Halewijn

•

Uitvoering
Paperback , 64 pagina’s ,
20 x 20 cm

•

ISBN
9789085286158

•
•

€ 14,95
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OP HANDEN

Hedendaagse impressies bij 28 uitgelichte citaten

Auteur:
Kenny Brack
Rubriek:
Op handen

NIEUWE GEZICHTEN
Als trouwe lezer van Handdruk weet u wellicht welk een fantastische internationale beweeglijke orde wij zijn. Dankzij dezelfde spiritualiteit en de beleving van dezelfde constituties overbruggen wij sneller culturele gewoonten en gebruiken en voelen wij ons vlug thuis in een ander land.
Zo is br. Joyson uit India sinds kort in België komen wonen.
Momenteel verblijft hij in de gemeenschap van Antwerpen, maar binnenkort
is hij één van de nieuwe gezichten in het klooster van Meersel-Dreef.

br. Joseph Joyson
Palliparampbil OFM-Cap.
Br. Joyson was tot voor kort lid
van de kapucijnenprovincie van
Kerala te India.
Eind 1998 werd hij priester gewijd. Daarna werd hij benoemd
als secretaris van de provinciaal
van zijn provincie; wat hij slechts
enkele jaren kon doen want hij
werd toen gevraagd om naar de
Noord-Indiase Missies te vertrekken. Maar ook hier was zijn benoeming van korte duur hij werd
secretaris van het Engelstalig secretariaat van de minister generaal te Rome. Gelukkig mocht hij
hier toch 5 jaar continu werken.
Daarna keerde hij terug naar de

Noord-Indiase Missies om pastoraal dienstbaar te zijn (tot het
jaar 2012). Door ontmoetingen
met inspirerende mensen kwam
de artiest in hem naar boven.
Meer en meer kreeg hij er zin in
om zijn creativiteit met penseel,
kwast en canvas te uiten. Zelf
zegt hij hierover: "ik heb een
sterk vertrouwen in de droom
die God met mij heeft. Ik geloof
ook dat God mij zo genadig is
geweest dat hij mij een artistiek
talent heeft gegeven om Zijn
verhaal op een artistieke wijze
te vertolken." We hebben met
de komst van br. Joyson dus een
groot gelovig kunstenaar gekregen in onze Vlaamse kapucijnenprovincie.
Wanneer br. Joyson zijn Nederlands een niveau heeft bereikt
waardoor hij de mensen kan
verstaan en zonder al te veel
taalproblemen kan reageren, zal
hij naar Meersel-Dreef verhuizen
om volop mee te draaien in het
bezinningswerk van het klooster.
Br. Joyson hoopt dat hij de gelegenheid krijgt om via kunst
een nieuwe weg naar geloof te
openen. Hij droomt van een creatief apostolaat in Meersel-Dreef
waarin ongebaande spirituele wegen kan bewandelen en
mensen iets nieuws kan doen
- 20 -

ontdekken ... inderdaad ... via
schilderen.
We worden er blij van als we op
zijn CV lezen op hoeveel plaatsen hij reeds om met grote groepen kinderen creatief aan de slag
ging om hen 'het geluk dat van
God komt' te leren ontdekken ...
door het uit te tekenen.
Zijn workshops en tentoonstellingen droegen namen als: Mercy Dews, work Camp for kids,
Rain drops, Art talk -> Art, brain
and mind; Art-healing and peace
programme and street Art Exhibition.
In 2020 nam hij de coördinatie op
zich om digitale kunstkampen te
organiseren, omdat Covid-19 het
onmogelijk maakte om fysiek
samen te komen. Dankzij dit initiatief konden heel wat mensen
uit de negatieve spiraal gehaald
worden die de coronapandemie
en de lockdowns veroorzaakten.
Wij hopen dat we samen met
Joyson aan nieuwe initiatieven
mogen werken in Meersel-Dreef
die mensen van dichtbij en veraf
dichter bij zichzelf en elkaar mogen brengen doorheen onze spiritualiteit en ... via een kunstige bril.
Hartelijk welkom Joyson!!!
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IT
HANDEN
UIT HANDEN

Auteur:
Gust Koyen
Rubriek:
Uit Handen

BROEDER ARNOLD
(DOMINIEK)
DESPLENTERE
werd geboren te Roeselare op 26 juni 1936.
Hij trad in bij de kapucijnen op 15 september 1955 en werd priester
gewijd op 15 juli 1962.
Br. Arnold overleed op 18 maart 2021 in Herentals.
“Vijf talenten hebt U mij gegeven.
Zie, vijf heb ik erbij verdiend.”
“Uitstekend, goede en trouwe diee
naar. Ik zal u aanstellen over veel.
Ga binnen in de vreugde van uw
Heer.” Mt 25, 20-21.
Beste Arnold. De Heer gaf je
veel talenten. Je hebt er goed
mee gewerkt, tot geluk van velen. Je had een knap verstand
en door ijverige studie heb je
dat goed ontwikkeld. Je kennis
was niet zonder nut. Vele jaren
en op verschillende plaatsen
gaf je onderricht. Je bracht
jongeren de Blijde Boodschap
… met vuur en enthousiasme.
Vele mensen zijn je daar nu nog
dankbaar voor.
Je had een bijzondere aanleg
voor talen. Ook dat talent heb
je niet voor jezelf gehouden.
Deze vaardigheid kwam je
goed van pas bij je taak als Secretaris van de Generale Overste van de kapucijnen. Het was
een middel voor jouw apostolaat, als predikant voor Oostpriesterhulp en als vervangend
pastoor in Zwitserland tijdens
de vakantiemaanden. Je was
ook een goede reisgids. En talenkennis is daar geen luxe,
maar een genade. Het is een
instrument voor een goed contact met mensen.
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Je had een fijne hobby. Je verzamelde allerlei franciscaanse
afbeeldingen … een ware rijkdom. Daarnaast had je een grote collectie kerststallen. Voor
jou was dit alles geen dode materie. Het was een wereldwijde
verzameling van stallen en
prenten, een herinnering aan
jouw vele vrienden. Zij waren
als levende banden met medebroeders, ver weg en dichtbij.
Je vertelde graag over de geschiedenis, aan deze beelden
verbonden.
Als zoon van een bloemist had
je van huis uit veel aandacht
voor bloemen. Deze liefde heb
je rijkelijk gebruikt. Je deed
graag aan bloemschikken. Voor
de vieringen in de kerk kon het
altaar nooit mooi genoeg versierd zijn. Jouw versieringen waren als een gebed, God ter ere.
Je bent steeds graag een wereldreiziger geweest. Maar de
laatste jaren speelde je gezondheid je parten. Vijf jaar geleden
vertoonde je de eerste tekenen
van Parkinson. Je belandde in
een rolstoel. Dit moet voor jou
erg geweest zijn. Toch hoorden
wij je niet vlug klagen. Je was
dankbaar voor de hulp die men
je bood. En is dat geen talent:
tevreden en blij zijn met de
hulp die je krijgt?

Tenslotte willen wij zeggen dat
jij een voorbeeldig religieus
was. Trouw in het gezamenlijk
gebed en meelevend met de
broederschap waarin jij leefde.
Je bent steeds bereid geweest
taken binnen die broederschap
te aanvaarden, als gardiaan of
vicaris of bij het uitoefenen van
andere taken en opdrachten. Je
deed het steeds met veel toeleg.
Een laatste val was er teveel
aan. Je raakte ernstig gekwetst.
Wat aanvankelijk niet erg leek,
bleek later zeer ernstig. Twee
dagen na die val werd je met
spoed opgenomen in het AZ
te Herentals. Daar ben je rustig
van ons heengegaan.
Beste Arnold. Rust in vrede.
Dank je voor al het goede dat
jij ons gegeven hebt. Moge de
Heer je opnemen in zijn eeuwige liefde.
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• Zou leven in zo’n gemeenschap iets voor jou zijn?
• Inspireert Franciscus je?
• Ben je vrij?
• Vrij voor ...?
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