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Beste lezer,

Als ik stel dat we in een heel erg conflictueuze tijd leven, dan hebben 

we volgens mij toch al één uitgangspunt waar iedereen zich in kan 

herkennen. Er zijn conflicten die met een handomdraai opgelost zijn, 

maar er zijn helaas ook conflicten die escaleren. Als deze laatste een 

tijd bezig zijn, weet er na een tijdje niemand nog waar het uiteindelijk 

om draait; behalve dan misschien om gelijk halen en zorgen dat de 

ene partij de andere probeert klein te krijgen. Mensontering is vaak 

het gevolg. In deze handdruk gaan we er dan ook helemaal niet aan 

voorbij.  We benoemen het, we geven het een naam en bespreken 

het. We hebben het nodig om dit te kunnen doen. Waar oorlogen 

gevoerd worden, waar mensen onterend behandeld worden, lopen 

de slachtoffers in kwestie maar ook de omstaanders, dichtbij of ver 

weg, er helemaal verloren bij. Bij die gewaarwording heb je als mens 

dikwijls een heel simpel teken nodig, dat je bij het andere uiterste 

kan brengen, waar er weer toekomst geschapen kan worden. Het 

tegenovergestelde van verloren is: gevonden. Dit handdruknummer 

wil ons oriënteren in dit ‘vinden’, in dit ‘gevonden worden’. Gewoon: 

omdat het kan!  

Als mensen kunnen en mogen we niet blijven hangen of zitten 

in een verliezende positie; omdat een mens geschapen is om 

op te staan, om overeind te komen. We dienen daar visie voor te 

ontwikkelen. Via de H.-Antonius van Padua, de devotiekampioen in 

het ‘jezelf terugvinden’, willen we een rode draad trekken in onze 

bijdragen.  

Na een spiritualiteitsbijdrage rond Antonius van Padua, geven we 

een paar verslagen over onze medebroeders die in Oekraïne vele 

verloren mensen opvissen en er ‘zijn’ voor hen. We overlopen een 

heel aantal activiteiten die de revue passeerden en we staan stil bij 

de App Fr@elli die het levenslicht zag…  Download hem vlug uit 

jouw App Store; en nog zoveel andere interessante dingen.  

Ik wens je een vurige lezing van dit nieuw handdruknummer toe.  

En… laat je vinden!

Vrede en alle goeds!

Br. Kenny Brack,
hoofdredacteur
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JEZELF TERUGVINDEN 
MET ANTONIUS VAN 
PADUA

Belangrijk franciscaans thema

‘Steeds meer jezelf worden’ is 
een belangrijk franciscaans the-
ma. Franciscus van Assisi had er 
lang over nagedacht wat nu de 
juiste manier was om God te lo-
ven. Het antwoord vond hij in 
de natuur. In zijn visie zijn alle 
schepselen broeders en zusters 
van elkaar, want ook de dieren 
en de planten zijn geschapen 
door God. Die moesten dus de-
zelfde opdracht hebben: hun 
schepper loven. Hoe deden 
zij dat dan? Een roos, een tulp, 
een zonnebloem of een eik… 
ze doen niets anders dan hun 
hele leven groeien en uiteinde-
lijk bloeien. En een schaap, een 
ezel, een vogel of een insect 
doen ook niks anders dan groei-
en. Toen werd het voor Francis-
cus duidelijk: ze deden niets 
anders dan steeds meer zichzelf 
worden. Dát moest het dus zijn.
De mens slaagt daar echter niet 
goed in. Franciscus verzuchtte 
eens: “Alle schepselen onder de 
hemel dienen, erkennen en ge-UI
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Auteur:

Hans-Peter Bartels ofm
Rubriek:

Uit eerste hand

hoorzamen hun schepper naar 
hun aard beter dan jij, mens!” 
(Wijsheidspreuk 5). De mens 
laat zich afleiden… door ande-
re dingen: de mooiste zijn, de 
beste zijn, de rijkste zijn, veelal 
voorkomend uit jaloezie. Je wilt 
mooier zijn dan de buurvrouw, 
beter zijn op je werk dan je 
broer of zus, een grotere auto 
dan de buurman… enzovoort. 
Daar gaat het nu net niet om.

De titel van dit artikel zou bijna uit de ‘Happinez’ (een parapsychologisch 
tijdschrift uit Nederland) kunnen komen. ‘Jezelf terugvinden…’ is misschien 
niet het eerste waar u aan denkt als u aan Antonius van Padua denkt.
En toch… waarom niet? We kennen hem immers als, zoals ik wel eens zeg, 
‘de heilige van de afdeling gevonden voorwerpen’. Velen van ons sturen wel 
eens het schietgebedje ‘heilige Antonius beste vriend, maak dat ik mijn … 
weer vind!’/‘Heilige Antonius, lieve sint, zorg dat ik m’n ... vind’/‘Sint-Anto-
nius, heilige man maak dat ik mijn ... vinden kan!’ Kortom, als deze goede 
broeder bereid is ons te helpen onze spullen te helpen vinden, waarom dan 
niet onszelf?
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Je goede en slechte 
eigenschappen vormen jou

Het gaat erom dat je steeds 
meer in het reine komt met je-
zelf, zoals je bent. Met je goede 
eigenschappen en je slechte 
eigenschappen. Samen vor-
men ze jou, een unieke mens. 
Als je je goede eigenschappen 
ontwikkelt en je slechte eigen-
schappen accepteert (je kunt 
nu eenmaal niet overal goed in 
zijn!), dan loof je God om hoe hij 
jou gemaakt heeft.
Deze ‘ontdekking’ stopte Fran-
ciscus in zijn Zonnelied. Hij zong 
dat in het (vroeg-) Italiaans en 
niet in het Latijn, zoals je in de 
Middeleeuwen zou verwach-
ten. Het ‘geheim’ van het Zon-
nelied zit in het woordje ‘per’ in 
zinnen als “Laudato si, mi signo-
re, per sora luna e le stelle”. Dat 
betekent zowel ‘voor’ als ‘door’. 
‘Wees geprezen mijn Heer voor/
door zuster maan en de sterren.’ 
Hij roept de maan en de sterren 
dus op zelf God te loven door 
te zijn wie ze zijn: de maan, een 
ster en nog een ster.

Koorheer, minderbroeder of 
toch predikheer?

Opzoek gaan naar jezelf is dus 
niet zo gek. We gaan eens kijken 
hoe dat bij Antonius ging. Laten 
we eerst in vogelvlucht door 
zijn leven gaan. Mijn medebroe-
der Ton omschrijft zijn naamhei-
lige graag als “de koorheer die 
minderbroeder werd, maar zijn 
hele leven predikheer is geble-
ven.” Dat is de kortst mogelijke 
samenvatting.
De op 11 augustus 1195 in een 
rijke, adellijke familie te Lissa-
bon geboren Fernando Martins 
de Bulhões koos op 15-jarige 
leeftijd aanvankelijk voor een 
leven als augustijner koorheer; 
na twee jaar verhuisde hij naar 

Coimbra om niet beïnvloed te 
raken door familiezaken. Toen 
hij echter vernam dat er enkele 
minderbroeders, een toen net 
nieuw ontstane orde, in Marok-
ko martelaar geworden waren, 
was hij niet meer te houden. 
Dát wilde hij ook. Hij verliet 1220 
de augustijnen om een eenvou-
dig leven als minderbroeder te 
gaan leiden en nam de ordes-
naam Antonius aan. Zodra het 
kon ging hij aan boord van een 
boot naar Marokko.

Andere plannen…

Maar God had andere plannen 
met hem. Hij werd er gauw ziek 
en moest terugkeren. Een ste-
vige storm zorgde ervoor dat 
zijn boot strandde op de kust 
van Sicilië. Zo kwam hij terecht 
in Italië en uiteindelijk op het 
mattenkapittel van 1221.  Een 
‘mattenkapittel’, genoemd naar 
de matjes waar de broeders op 
zaten en sliepen en waar alle 
broeders welkom waren, werd 
toen nog jaarlijks in Porziuncula 
bij Assisi gehouden. Het werd 
een bijzonder kapittel, want 
de voorlopige regel werd er 
voltooid (Franciscus moest die 
bijstellen om aan de richtlijnen 
van de Kerk te voldoen, maar 
deze versie van 1221 is degene 
die het meest Franciscus’ spiri-
tualiteit ademt), er werden broe-
ders de Alpen overgestuurd (en 
zo kwamen ze ook bij ons in ‘de 
Lage Landen’ terecht), er werd 
een noviciaat ingesteld én het 
was de eerste keer dat Antonius 
(26) en Franciscus (+/- 40) elkaar 
zagen. Dat dit jonge broeder-
tje en de zieke, zwakke broeder 
zouden uitgroeien tot de twee 
grootste minderbroederheili-
gen, zal geen van de 3000 aan-
wezige broeders hebben kun-
nen bevroeden.

Preken, preken, preken zelfs 
voor vissen

Op dat kapittel ging Antonius 
over van de Portugese provin-
cie naar die van Romagna (Ita-
lië). De mogelijkheid van pro-
vincie te wisselen lag toen nog 
alleen in handen van Francis-
cus zelf. Daar trok Antonius, na 
zijn priesterwijding te hebben 
ontvangen, twee jaar rond en 
preekte waar hij maar kwam. 
Dat zou dat zijn hele leven blij-
ven doen; vandaar broeder Tons 
‘predikheer’ (wat in feite de of-
ficiële naam van de dominica-
nen is). Ondertussen kreeg hij 
van Franciscus toestemming de 
broeders theologie les te ge-
ven. De kennis onder sommige 
broeders was erg mager  en ze 
preekten wel.
Uit deze periode stamt ook zijn 
beroemde preek voor de vissen. 
De inwoners van de Italiaanse 
havenstad Rimini wilden niet 
luisteren naar zijn preek. “Dan 
preek ik wel voor de vissen!”, 
riep Antonius boos uit. En hij 
trok naar het strand. En zodra 
hij richting de zee begon te 
preken, kwamen er allerlei vis-
sen aanzwemmen die rustig 
voor hem bleven zwemmen 
in het water, tot hij stopte met 
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preken en ze toestemming gaf 
verder te zwemmen. Dat trok de 
nieuwsgierigheid van de stede-
lingen… en zo kreeg Antonius 
toch zijn zin… want toen luis-
terden ze wel. 

De ezel is geloviger dan zijn 
baas

Daarna preekte hij drie jaar in 
Zuid-Frankrijk (en gaf er les). In 
die periode kreeg hij een woor-
denstrijd met een Albigenzer 
koopman (een ketter dus, in de 
ogen van de kerk). Deze wei-
gerde te erkennen dat Christus 
aanwezig is in de Eucharistie. 
Ze sloten een weddenschap af. 
De ketterse koopman gaf zijn 
ezel drie dagen geen eten. Toen 
hielden ze hem een overvolle 
voederbak én een hostie voor. 
De uithongerde ezel  ging door 
de knieën voor de hostie. Daar-
op bekeerde de ketter zich. 

Zijn laatste jaren

In keerde 1227 terug om minis-
ter-provinciaal van Romagna te 
worden. Zijn gezondheid ver-
slechterde, waardoor hij na drie 
jaar dat ambt moest neerleg-
gen. Met de kennis van nu gaan 
we ervan uit dat hij diabetes 
had. In die tijd leidde dat onver-
mijdelijk tot waterzucht. Antoni-
us was tonnetjerond geworden. 
Hij woonde bij de clarissen van 
Padua, waar hij rector was. Hij 
verbleef in een notenboom om 
vandaar uit te preken. Na een 
jaar overleed hij. 

Op zoek naar zichzelf

Als we naar Antonius zijn leven 
kijken, dan is hijzelf in zijn leven 
duidelijk op zoek geweest naar 
zichzelf. Misschien al de eerste 

keer toen hij als 15-jarige intrad 
bij de augustijnen en om echt 
zichzelf te vinden,  bij de verhui-
zing twee jaar later.
Maar vooral natuurlijk toen hij 
zich op 25-jarige leeftijd ‘het 
hoofd op hol’ liet brengen, min-
derbroeder werd, naar Marokko 
wilde  maar eindigde in Italië. 
Zijn leven ging duidelijk niet 
volgens zijn plan, maar volgens 
‘Zijn Plan’! Hij hervond zichzelf 
pas op dat kapittel, doordat 
Franciscus een nieuwe lijn in zijn 
leven gaf.
Op zoek naar zichzelf moest hij 
misschien ook wel als minis-
ter-provinciaal, maar zeker toen 
hij ziek werd en provinciaal af 
was. Maar ook toen vond hij 
zichzelf weer… in een noten-
boom.

Met Antonius opzoek naar 
jezelf

Kunnen wij nu een voorbeeld 
aan hem nemen. Zeker. Aller-
eerst is het niet erg om een tijd 
lang te zoeken – Antonius deed 
er 10 jaar over om van Fernando 
Antonius te worden. Het is ook 

geen punt als je je hoofd op 
hol laat brengen; ‘Zijn Plan’ met 
jou ligt er toch wel… en dus zal 
er uiteindelijk iemand zijn die 
jou weer op het juiste spoor 
brengt. En ook als je ongene-
selijk ziek wordt, is er een plekje 
voor jou waar je jezelf kan zijn 
en je binnen jouw mogelijkhe-
den dienstbaar kan maken… al 
is het maar in een notenboom. 
Kijk maar naar Antonius… je 
kunt er heilig mee worden.

Zelf zei hij ooit: “We zijn ge-
vormd door omgeving en ge-
nade, door politiek en gebed, 
door Kerk en geweten. Al Gods 
schepselen spannen samen om 
ons ook te onderwijzen. Wij 
struikelen. Wij stotteren. We stij-
gen. We worden opgetild.”
Vallen mag, onszelf kwijtraken 
ook. Als we er op durven ver-
trouwen dat God ons opvangt. 
Maar Antonius bemoedigt ons 
meer:  “Diegene bidt het bes-
te, die niet weet dat hij bidt.” 
Want… af en toe een schietge-
bedje: ‘Heilige Antonius, beste 
vrind, maar dat ik mijzelf weer 
vind!’, kan geen kwaad.
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FRANCISCANEN IN 
DE FRONTLINIE IN 
OEKRAÏNE

Auteur:
Hans-Peter Bartels

Rubriek:
Handlanger

Onze medebroeders uit Oekraïne doen hun uiterste best om hun door de 
oorlog getroffen landgenoten die er verloren bijlopen op te vangen, van 
voedsel en eerste hulp te voorzien.  

Berichten van broeders uit Oe-
kraïne bereiken ons niet recht-
streeks. Dat verloopt via onze 
minister-generaal Massimo 
Fusarelli ofm in Rome of broe-
ders, zoals Faustino Kushnir ofm, 
die uit Oekraïne komen, maar 
elders wonen. Faustino schrijft: 
“Ik maak me grote zorgen over 
mijn land, maar nu moeten we 
gewoon onze krachten bunde-
len om de bevolking van Oekra-
ine maximaal te steunen”. 
Zo horen we over de broeders 
in het Onze-Lieve-Vrouw van 
Fatimaklooster in Konotop - een 
stad zo’n 90 kilometer vanaf de 
grens met Rusland en één van 
de eerste steden die de Russen 
in namen. Zij besloten noch te 

vluchten, noch te vechten.  Ze 
bleven. Ze openden direct de 
deuren voor burgers, voorna-
melijk moeders met kinderen 
en ouderen. Mensen, die plotse-
ling met de oorlog pal voor hun 
deur werden geconfronteerd. 
Ze geven ze een veilige slaap-
plaats en een warme maaltijd, 
maar komen ook tegemoet aan 
de behoefte aan een woord van 
troost.
Broeder Romuald Zagurski ofm, 
de pastoor van Konotop, be-
schreef in detail een scenario dat 
niemand tot eind februari voor 
mogelijk had gehouden: “De 
straten van het dagelijks leven 
zijn een slagveld geworden, ci-
viele en militaire voertuigen zijn 
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in brand gestoken, talloze slacht-
offers verspreid over de stad. En 
dan de wanhoop die zich in de 
harten van de bevolking nestel-
de bij het besef dat de stad niet 
langer onder controle stond van 
het Oekraïense leger.”
Het aantal mensen dat wordt 
verzorgd neemt toe en de broe-
ders hebben hulp nodig; vanuit 
vele provincies van de minder-
broeders wordt hulp geregeld 
en ons generalaat in Rome is 

een inzameling begonnen. 
De broeders van Konotop trek-
ken er ook op uit. Veel bejaarde 
Oekraïners zijn in hun huizen 
gebleven, hoewel die zwaar 
beschadigd zijn. De broeders 
gaan elke dag naar hen toe met 
voedsel en hulp. “Het wordt 
steeds moeilijker om voedsel, 
medicijnen en alles wat er maar 
nodig is voor degenen die al-
les verliezen, te vinden. Alles is 
schaars”, aldus Romuald.

In een andere stad, Odessa, de-
len de lokale franciscanen sa-
men met andere religieuzen da-
gelijks een warme maaltijd uit 
aan honderden mensen. “We 
staan   voortdurend in contact 
met onze Oekraïense broeders, 
vooral met de broeders in Kiev, 
Odessa en Konotop”, besluit 
Faustino.

De noodhulp en nabijheid van 
onze huizen en medebroeders 
is heel verscheiden en heeft te 
maken met de plaats waar ze 
zijn.  
De enen geven iedere dag 375 
mensen eten. De anderen ver-
delen 400 voedselpakketen per 
dag. In één van bovenstaande 
plaatsen vond de gardiaan dat 
het klooster groot genoeg was 
om in alle hoeken en kanten 
mensen onderdak te bieden en 

KAPUCIJNEN VANGEN 
VLUCHTELINGEN OP, 

VERDELEN VOEDSEL EN 
MEDICIJNEN IN OEKRAÏNE

Auteur:
Kenny Brack

Rubriek:
Handlanger

Onze redactieraad van Handdruk krijgt haar info van verscheidene broeders 
uit de Custodie van Oekraïne/Rusland. Onze medebroeders hebben resoluut 
de keuze gemaakt om in hun kloosters te blijven en te zorgen dat ze klaar 
staan, waar men hen ook nodig heeft.  
We spreken over de kloosters in Dnieper, Kamiańske, Starokonstantinov, Kra-
silov, Kyiv.

ze op die manier te bescher-
men.  
Ze spreken in hun berichten 
over de regelmaat (dagelijks) 
aan luchtalarm. Over het zeer 
dichtbij zijn van de bombar-
dementen en het totaal uitge-
schut zijn van hun landgenoten. 
Onze medebroeders geven aan 
dat ze waar het mogelijk is, het 
kloosterleven met hun gebeds-
tijden aan houden; de mensen 
op de vlucht die er verblijven 
vieren graag mee en vinden 
kracht in het gebed. Er zijn broe-
ders die hun tijd helemaal vrij 

hebben gemaakt om full-time 
te luisteren naar de mensen 
die gevlucht zijn. Vooral de kin-
deren die nu overal rondlopen 
en woorden van bemoediging 
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Lieve broeders, groeten uit Krakau.

Ik dank God voor het verblijf van deze week onder jullie en ik dank u voor uw gastvrijheid.
Błažej, hartelijk dank voor uw gezelschap en al uw vriendelijkheid, uw openheid en gemeenschap. 
Bedankt voor wat je elke dag schrijft sinds het begin van de oorlog. Hoewel geen woorden of beelden 
de realiteit volledig kunnen overbrengen, zijn dit de kruimels die je leven in deze periode laten zien. 
Het helpt ons allemaal om in eenheid te leven, maakt ons gevoelig voor behoeften en zet ons aan om 
te bidden. Dank u wel, ook namens de broeders en weldoeners!
We konden niet in alle gemeenschappen zijn: we gingen niet naar Dnjepr en Kamenskiy. Ik hoop 
deze plaatsen op een ander moment te bezoeken. We waren in Kiev, Vinnitsa, Stary Konstantinov, 
Krasilov, Lviv en Oezjhorod.
Ik zag, broeders, veel goeds dat door jullie handen gebeurt. God zij dank - en u! Bedankt dat je ter 
plaatse bent gebleven met mensen die materiële en spirituele ondersteuning nodig hebben. Dank u voor 
het dienen van hen, voor het feit dat u dicht bij hen bent. Zoveel leed en onrecht wordt veroorzaakt 
door oorlog... Maar dankzij God en open mensenharten wordt er ook veel goeds geboren. En dit is 
wat ik deze dagen in jullie heb gezien:

 ✦ Aan de mensen die overblijven, moet iemand het Woord prediken en de sacramenten bedienen;
 ✦ Voor degenen die bezorgd en bang zijn, moet iemand luisteren en troost bieden;
 ✦ De vluchtelingen uit verwoeste steden en dorpen en mensen zonder huis moet iemand opvangen 

en verzorgen;
 ✦ Gebeden en wakes voor vrede moeten georganiseerd en uitgevoerd worden;
 ✦ Vrijwilligers die iemand komen helpen moeten ze logement aanbieden, voeden en water geven;
 ✦ De geschenken die van weldoeners komen, moet iemand ook ontvangen, lossen en vervolgens uit-

delen aan het volk;

en zoveel andere dagelijkse bedieningen... daarnaast wordt gereisd naar gebieden van onmiddellijk ge-
vaar, naar soldaten, naar de mensen in Oost-Oekraïne, met sacramentele bediening en de distributie 
van goederen. Dit alles te midden van bombardementen, avondklokbeperkingen, gebrek aan brandstof 
en soms slapeloze nachten... Het lijkt erop dat dit een normale bediening is, dat geen van de broeders 
of ons klooster of kerk heeft geleden (godzijdank!), maar het is een enorme hoeveelheid goeds die elke 
dag gebeurt en de inspanning en toewijding van ieder van jullie vereist. Het is verre van zorgeloos in 
een comfortabele fauteuil voor de tv te zitten....
Deze onmetelijkheid van goedheid laat me zien dat liefde krachtiger is dan de dood, dat God nog groter 
goed uit het grootste kwaad kan halen. Het laat me zien dat hoewel deze oorlogstijd voor iedereen 
moeilijk is, het ook een tijd van genade is, gekenmerkt door de aanwezigheid en actie van God: Hij is 
opgestaan en leeft nog steeds!
Broeders, ik heb tijdens de oorlog slechts een deel van uw leven en bediening gezien. Ik was maar een 
week onder jullie. Jullie zijn en leven elke dag in deze oorlogsomstandigheden. Moge God je sterken 
en beschermen! We bidden allemaal om vrede.
Dank u nogmaals en zie u weer zoals God het toestaat.

Br. Marek Miszczyñski OFMCap

en nabijheid nodig hebben. 
Onze broeders van Krasilov ge-
ven ook aan dat de zusters Ka-
pucinessen zich zo grenzeloos 
geven in deze opvang dat ze 
dringend aan rust nodig zijn… 

Ze zitten op hun tandvlees bij 
wijze van spreken.  

De minister provinciaal van Po-
len waarvan de Oekraïnse-Rus-
sische custodie afhankelijk is, 

bezocht zijn medebroeders en 
schreef hen een brief na ter be-
moediging. We geven deze hier 
ook graag een plaats.
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Auteur:
Leen Jansen, 
wetenschappelijk 
medewerker museum DE 
MINDERE

Rubriek:
Uit eerste hand

Sint-Antonius en zijn 
populariteit in de Vlaamse 
kunst

Geboren in Portugal (Lissabon), 
gestudeerd in Spanje, inge-
treden in Italië en gepredikt in 
Frankrijk, sterft Antonius uitein-
delijk in Padua (Italië). Zo wordt 
hij bekend als de heilige Antoni-
us van Padua, maar het had ook 
Antonius van Lissabon kunnen 
zijn. Zijn populariteit bleef in 
de eerste eeuwen na zijn dood 
grotendeels beperkt tot Por-
tugal en Italië. Later groeit zijn 
faam in Spanje en ook in Vlaan-
deren. In de 15de eeuw vinden 
we afbeeldingen van hem te-
rug in de Vlaamse franciscaanse 
kloosters. Vanaf de 17de eeuw 
wordt zijn vermaardheid ook 
buiten de kloosters verspreid 
en is zijn naam en zijn popu-
lariteit in de kunst in grote op-
mars. Nu kom je Sint-Antonius 
in bijna elke kerk in Vlaanderen 
tegen, meestal als beeld op één 
of andere muursokkel of aan 
een pilaar. Enkel Maria is in de 
volksdevotie populairder dan 
Antonius van Padua. In het de-
pot van museum DE MINDERE 
kan je hem 268 keer vinden. Zo 
komt hij dicht in de buurt van 
Franciscus zelf. Het museum be-
waart niet alleen beelden van 
Antonius, maar ook schilderijen, 
processieschildjes, koorkappen, 
devotieprentjes… Hieronder 
bespreken we twee schilde-
rijen uit de museumcollectie: 
een alleenstaande voorstelling 
van Antonius uit het voormalig 
klooster van de zusters-claris-

sen van Geraardsbergen en een 
schilderij met het hostiewonder 
uit het voormalig minderbroe-
derklooster van Leuven. 

De kentekens van Antonius 
van Padua

Zoals op dit 18de-eeuwse schil-
derij op doek uit het clarissen-
klooster van Geraardsbergen 
wordt Antonius meestal afge-
beeld als jonge man, zonder 
baard, in het habijt van een 
franciscaan met een geschoren 
kruintje en op blote voeten. Er is 
geen oorspronkelijk portret van 
Antonius bewaard gebleven, 
enkel een omschrijving. Een kro-
niekschrijver uit Padua (volgens 
Louis Réau, Iconographie de l’art 
chrétien,1958)   beschrijft hem als 
corpulent, maar dat duikt niet 
op in zijn voorstellingen. Antoni-

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 nemen we twee schilderijen van 
Sint-Antonius onder de loep: een werk afkomstig van de zusters clarissen van 
Geraardsbergen en één van de minderbroeders van Leuven.
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us is jong en krachtig, vaak afge-
beeld als de ideale schoonzoon. 
Gaandeweg wordt hij de ‘zoete’ 
Antonius zoals bij de Spaanse 
schilder Murillo uit de 17de eeuw. 
Het is deze ‘zoete’ Antonius die 
in de volksdevotie van de 19de 
en 20ste eeuw verspreid wordt.

Het Jezuskind

De meest voorkomende voor-
stelling van Sint-Antonius is 
deze met een kind op de arm. 
Volgens de hagiografie van An-
tonius verschijnt het kind Jezus 
hem in een visioen. Soms zien 
we een innige omhelzing tussen 
de heilige en het Jezuskind. Hier 
zit het naakte Kind op een open 
boek en kijkt het omhoog. Bo-
venaan verschijnt een engeltje, 
een putto, die een lauwerkrans 
boven het hoofd van de Antoni-
us houdt. Een lauwerkrans is het 
teken van overwinning, van uit-
muntendheid en meesterschap. 

De lelietak

Het Jezuskind houdt een lelie-
tak vast. Dat is het tweede at-
tribuut waaraan Antonius her-
kend kan worden. De lelietak 
staat symbool voor zuiverheid 
en maagdelijkheid. Deze sym-
bolische bloementak wordt hier 
extra benadrukt omdat het kind 
Jezus de tak zelf vasthoudt. Ook 
andere heiligen, zoals Sint-Jozef, 
worden afgebeeld met een le-
lietak. Jozef draagt ook vaak het 
kindje Jezus op de arm en is 
soms gekleed in een lang bruin 
kleed. Jozef wordt echter voor-
gesteld met een baard en is op 
die manier goed te onderschei-
den van de baardloze Antonius 
van Padua. 

Het boek

Het derde attribuut dat bij Anto-
nius hoort, is een boek. Dit ver-
wijst naar zijn grote geloof, maar 
ook naar zijn kennis en geleerd-
heid. Antonius studeerde in Co-
imbra, gaf theologie in Bologna 
en predikte van Montpellier tot 
Puy en van Limoges tot Bourges. 
In 1946 werd hij uitgeroepen tot 
kerkleraar. Het boek ligt in zijn 
hand of op zijn arm en vormt 
vaak de basis waarop het Jezus-
kind staat of zit. Op het schilderij 
van Geraardsbergen is het boek 
opengeslagen en zit het Kind 
op het boek, de naakte beentjes 
speels in beweging.

Het verhaal van de ezel

In de Italiaanse kunst krijgt Anto-
nius soms vlammen en een hart 
mee, verwijzend naar zijn ver-
langen naar martelaarschap in 
het begin van zijn leven, en zijn 
grote liefde voor Christus en Ma-
ria. Deze kenmerken zien we niet 
terugkeren in de Vlaamse kunst.  
In onze contreien kan je dan weer 
vaker een muilezel aan zijn voeten 
terugvinden, verwijzend naar het 
hostiewonder. Antonius verwierf 
omwille van zijn bekeringscapaci-
teiten de naam ‘hamer der ketters’. 
Hij preekte regelmatig onder de 
albigenzen en katharen, die de 
tegenwoordigheid van Christus 
in het Sacrament ontkenden. Vol-
gens de legende zette Antonius 
een muilezel drie dagen zonder 
voer. Daarna liet hij het dier een 
bak haver en een geconsacreer-
de hostie voorzetten. De honge-
rige ezel stortte zich echter niet 
op de haver, maar maakte een 
knieval voor de hostie. Antonius 
kon de leider van de ketters met 
dit wonder overtuigen om zich te 
bekeren. 
Al is dit hostiewonder niet uit-
sluitend toe te wijzen aan Anto-
nius, het werd in Vlaanderen het 

meest afgebeelde wonder dat 
aan Antonius werd toegeschre-
ven. Het 17de-eeuwse schilderij 
uit het voormalig klooster van 
Leuven laat deze scène zien. Het 
is geschilderd naar een werk van 
Antoon Van Dyck. Antonius staat 
links in profiel. Over zijn habijt 
draagt hij een stola, ten teken 
van zijn priesterschap. Hij houdt 
een hostie in zijn rechterhand. 
De ezel, aan een touw vastge-
houden door een knecht, knielt 
voor de hostie en heeft geen oog 
voor de haver die vooraan op de 
grond ligt. De toeschouwers kij-
ken vol ongeloof en verbazing 
toe.

Antonius, broeder van
Franciscus

Het is niet zijn geletterdheid die 
Antonius tot een echte francis-
caan vormt. Het is de volksheid 
van Antonius, waarmee hij later 
wordt gerelateerd, die hem tot 
een echte minderbroeder maakt. 
Antonius is de grote wonderdoe-
ner zonder klassenverschil, door 
iedereen geliefd en aanroepen. 
In de kunst staat Antonius er op 
blote voeten even nederig en 
eenvoudig bij als Franciscus zelf. 
Na al die eeuwen werpt hij zich 
door zijn grote verspreiding in 
de kunst en in onze kerken nog 
steeds op als de grote wegberei-
der voor het franciscaanse ge-
dachtengoed.
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GEVONDEN WORDEN
Ieder dinsdag en woensdag vertrek ik na de eucharistieviering, in 
de ochtend, met mijn medebroeders Dijan, Fred, Rob en Thomas 
naar de Capuchin Emergency Services Center, hier in Detroit. Dit 
dienstencentrum bestaat uit een team sociaalassistenten, een 
kledingwinkel en een voedselbank. Wij werken daar met een man/
vrouw of vijfentwintig. Veelal zijn wij bijzonder druk in de weer. Ieder 
weekdag kan eenieder aankloppen en hun noden kenbaar maken. 
Na een gesprek met een sociaalassistent, mogen ze een aantal 
kledingstukken uitkiezen in de winkel en krijgt men afhankelijk van 
hun gezinssamenstelling een boodschappenlijst waarmee ze tussen 
de twintig en veertig kilo inkopen kunnen doen in de supermarkt. 
Naast de werknemers die onder leiding staan van broeders Fred en 
Rob, komt er dagelijks een groep vrijwilligers helpen met broeders 
Dijan, Thomas en mezelf om kledij te sorteren, de rekken van de 
winkel te stockeren of voedselgiften te verdelen in handzame 
verpakkingen. Ik kan je verzekeren, als we op het eind van de dag 
alles gestofzuigd en gedweild hebben, zijn we allemaal moe – 
ongeacht welk soort werk we uitgerekend die dag gedaan hebben.

Vorige week werd er, op zo’n 500 meter van ons vandaan, een 
bewakingsagent van een ander dienstencentrum doodgeschoten, 
een tweede, zwaargewond. 
De eerste paar dagen na dit incident was het wel kalmer dan we 
gewoon waren. Onze klanten bleven weg, uit schrik, omdat de dader 
nog niet was gevat. Op zo’n kalme namiddag kwam er een jonge 
moeder binnen. Ze werd onthaald door de sociaal assistent, ging 
winkelen voor enkele warme truien voor haar zoontjes en tussen 
de ‘ravioli in blik’ en de verschillende pasta- en rijstsoorten, kwam ik 
haar vervolgens tegen terwijl ik de rekken aan het vullen was.

Ik groette haar en ging verder met het stapelen van zakjes rijst. Even 
later was haar winkelkar vol en ging ze verder om alles in dozen in te 
pakken. Mijn collega die aan de weegschaal stond, moest even weg 
en ik verving hem. Er waren net die dag verschillende taarten van 
een bakker binnengekomen die de vorige dag niet verkocht waren 
en die deze vriendelijke bakker ons geschonken had. Ik vroeg of de 
jonge moeder één van die taarten wenste, en toeval wou, het was 
haar zoons verjaardag.
Buiten de vrijwilligers, werknemers, was zij daar als enige klant. Ik 
vroeg haar hoe het met haar ging en dit is wat ze zei:
“Ik was verloren. Ik ben nu weer levend. Dit was mijn laatste hoop. 
Ik had geen eten meer in huis. We hebben geen verwarming. Mijn 
zonen kunnen naar school, maar als ze thuis zijn is het kou. Ik kan 
net genoeg verdienen, maar deze maand geraakte ik niet rond 
en gelukkig dat ik van iemand hoorde dat ik naar hier kon. Ik was 
verloren. Wat moest ik anders doen.”

Het werd even stil. Ze haalde diep adem. Ze keek naar de 
verjaardagstaart.CO

LU
M
N

CO
LU
M
N

Auteur:
Igor De Bliquy

Rubriek:
Column
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“Ik was verloren en God heeft mij toch gevonden. Iedereen heeft 
mij hier aangesproken met een goeiedag – een glimlach – een 
liefdevolle blik. En jullie kennen mij niet eens. Ik had geen warme 
kleren voor mijn zonen en ik vond hier warme dikke pullovers. Geen 
eten – en ik kan hier kiezen en iets maken wat mijn zonen gelukkig 
zal maken: macaroni met kaas! En dan vraag je welke taart ik wil 
hebben – en er staat hier één met ‘Happy Birthday’. Hij heeft me 
echt gevonden. God heeft me echt gevonden – ik was verloren – ik 
was hopeloos – maar ik ben gevonden nu.”

Hoe meer ik aan dat eenvoudig gesprek terugdenk, des te meer 
ontwaakt in mij het besef dat dat gevoel het enige is wat we in het 
leven nodig hebben. Het gevoel gevonden te zijn. De ervaring iets 
te vinden. 
In ons leven verliezen we –  dingen, mensen, onze weg, de draad. 
We lopen dan naar plaatsen, naar mensen, en soms de muren op 
om – wat het ook mogen zijn – terug te vinden. St.-Antonius kan 
zo’n vinder zijn voor mensen. Hoeveel honderden mensen heb ik 
aan het altaar van St. Antonius in de kloosterkerk van Antwerpen 
niet zien een gebed uitspreken, een noveenkaars aansteken. 
Ons geloof kan dat zijn, wanneer we Christus terug ontdekken als 
bron van hoop in ons leven. Maar meer nog, als wij elkaar zien als 
elkanders broeder en zuster, … wij kunnen dat zijn voor elkaar. Is het 
niet daarom dat wij in het leven geroepen worden? Geschapen om 
broer en zus te zijn voor en met elkaar?

Het gevoel gevonden te zijn, de ervaring iets te vinden. Het is net 
iets recht uit een parabel. En voor die moeder, was een geschonken 
taart en enkele pullovers daar het teken van. Wij beseffen misschien 
te weinig hoe het voelt verloren te lopen in de wereld. Wij beseffen 
misschien ook te weinig dat wij elkaar kunnen vinden – en 
terugschenken aan elkaar. 
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DE VEERTIGDAGENTIJD 
EN PASEN ANDERS! Auteur:

Barbara Mertens
Rubriek:

Een hand vol

Christelijke liturgie ver-
bonden met de natuur

Omdat wij in deze tijd nog wei-
nig verbonden leven met de 
natuur, beseffen we vaak niet 
hoezeer de christelijke liturgie 
met haar rituelen en symbolen 
verankerd is in de natuur. “Denk 
maar aan het getijdengebed, het 
psalmgebed van de monniken, 
dat opgebouwd is rond de cyclus 
van een etmaal. Of het liturgisch 
jaar dat de seizoenen volgt. In de 
Paasliturgie komen de elementen 
water, lucht, aarde en vuur als 
symbolen aan bod. Ze spelen zelfs 
een sleutelrol.”, aldus Geert voor 
een interview op Kerknet.

De grote feesten van het prille 
christendom werden gevierd op 
het moment van de vier zonne-
wendes. “Het centrale Paasfeest 
kreeg de lente-zonnewende als 
thuishaven. De ontluikende na-
tuur, de zon die pal in het oosten 
opkomt, symboliseren Christus’ 
verrijzenis.”, vertelt Geert. 

In het voetspoor van 
Franciscus

Franciscus van Assisi moet zich 
daar ook veel meer bewust van 
geweest zijn. In zijn tijd was 
het leven in en met de natuur 
vaak een evidente, maar ook 

De Veertigdagentijd en Pasen vieren te midden van de natuur, in Hof Zeven-
bergen in Ranst kon het dit jaar. TAU-vrijwilliger Geert Nicasy onderzocht én 
vond hoe de christelijke liturgie vanaf het begin met de natuur verbonden 
is. Tijdens wekelijkse Vastenvieringen en een Stille Zaterdag - Paasviering 
buiten, herontdekte hij samen met anderen hoe de natuur ons dichter bij 
onszelf, de andere, de kosmos én het Mysterie kan brengen.
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soms harde realiteit. Franciscus 
was bovendien altijd onder-
weg en hij ervaarde de natuur, 
de schepping als een gave van 
God. 
“Door de natuurelementen zusters 
en broeders te noemen, stelde hij 
zich als mens op gelijke hoogte 
met de aarde en alle levende we-
zens. Dit houdt voor mij een op-
roep in om in gelijkwaardigheid 
en verbinding te leven met alles 
en iedereen.”

De kracht van
natuurrituelen

De gehele Vasten door nodigde 
Geert ons uit om op vrijdag een 
sobere dag te beleven. Sober in 
gedachten en prikkels, en voor 
wie wil ook al vastend, elk op 
zijn of haar eigen manier. Rond 
18u volgde een Vastenviering in 
de tuin van Hof Zevenbergen. 
De schriftlezingen van de zon-
dag werden gedragen door lan-
ge momenten van stilte, waarna 
een natuurritueel lijfelijk vorm 
gaf aan de Bijbelse boodschap. 

“Door met je voeten in de aarde te 
staan, de wind op je huid te voe-
len, kwistig met water te sprenke-
len, letterlijk de berg op te gaan, 

… beleef je de rituelen veel lijfelij-
ker waardoor de symboliek krach-
tiger spreekt. Door een avondge-
bed, bijvoorbeeld de Lofzang van 
Simeon, buiten bij zonsondergang 
samen te bidden, voel je iets meer 
van de kracht ervan.”
Naarmate de Vastenperiode 
vorderde, ontlook ook in de tuin 
van Hof Zevenbergen de lente. 
De korte, stille wandeling die 
elke Vastenviering vooraf ging, 
maakte ons er ook getuigen 
van.

Lijfelijk het Paasmysterie 
bemediteren

Op Stille Zaterdag begon het 
wachten. Al wakend en vastend 
hielden Geert en enkele met-
gezellen het vuur brandende. 
Louterende rituelen rond boete 
en verzoening, een voetwas-
sing, de (olijf)berg opgaan, een 

overweging bij de Schriftlezing, 
… gaven de dag bijzondere be-
tekenis. Eens de nacht gevallen 
kreeg de lezingendienst van de 
Paaswake alle ruimte, in het ge-
zelschap van een intense volle 
maan. 
Na een pauze van enkele uren 
werd het vuur dat de nieuwe 
Paaskaars zou voeden, in de 
zeer vroege ochtend – nog 
nacht – weer aangewakkerd. 
Twee processies met langs de 
ene kant de vrouwen met het 
doopwater en aan de andere 
kant de mannen met de Paas-
kaars, ontmoetten elkaar weer 
voor de waterritus. Het verrij-
zenisverhaal uit het Lucasevan-
gelie en opgaande zon braken 
samen door. 
Intussen had het gastvrije Hof 
Zevenbergen de tafels reeds 
gedekt voor een uitbundig 
Paasontbijt…
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OP WEG MET CLARA ALS 
PATROONHEILIGEAuteur:

Barbara Mertens
Rubriek:

Een hand vol
Dat Clara van Assisi een heilige is die teruggaat naar de kern en de wortels 
van het geloof én tegelijkertijd mensen in de 21ste eeuw kan inspireren, heb-
ben ze in de parochie in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins goed aangevoeld. 
De nieuw samengestelde parochie stemde eind december 2019 voor Clara als 
nieuwe patroonheilige. Sinds 8 januari 2020 mag deze geloofsgemeenschap 
zich officieel met Clara van Assisi identificeren!

EEN BOOM GEPLANT AAN WATER
Afgelopen vastenperiode besprak André Jansen week na week een 
andere Wijsheidspreuk, vaak ook met een link naar de evangelielezing 
van de vastenzondag. Met een groep van gemiddeld 450 deelnemers 
per bezinning mochten we ons wekelijks digitaal verbonden weten. 
De YouTube podcasts werden vaak bekeken en beluisterd: we moch-
ten in de vasten 2022 3.200 mensen verwelkomen op ons YouTube ka-
naal, goed voor 327 uur aan kijktijd. Ook de uitgeschreven tekst en de 
pdf-boekjes werden vaak gebruikt. Naast de wekelijkse bijeenkomst 
via onze online-bezinningsgroep waren er ook lokale bezinnings-
groep in Zottegem of in Heusden-Zolder. 

Intussen vind je op onze bezinningswebsite www.franciscaansbezin-
nen.be heel gemakkelijk alle vorige online bezinningen terug. 

Parochiaan zijn als keuze

De laatste jaren zochten elf 
Oost-Vlaamse parochies langs 
verschillende wegen toenade-
ring tot elkaar om uiteindelijk uit 
te groeien tot één nieuwe paro-
chiewerking. In een decreet om-
schreef de bisschop de nieuwe 
parochie enkele jaren geleden 
nog als ‘parochie in Eeklo – Kaprij-
ke & Sint-Laureins’, een louter 
geografische omschrijving.
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Een leven gevende
spiritualiteit 

Vanuit TAU mocht ik met deze nieuwe Claraparochie en haar warm-
hartig parochieteam een stukje mee op weg gaan de afgelopen 
maanden. Wat begon met een getuigenis over de leven gevende 
kracht van de spiritualiteit van Clara van Assisi in mijn eigen leven, 
mondde uiteindelijk uit in drie verdiepingsavonden. 

Groeien in broeder- en zuster-
schap

Franciscus van Assisi wordt door 
de paus in zijn encycliek ‘Fratelli 
Tutti’ als de heilige van de broe-
derliefde beschreven. In diezelf-
de geest geeft ook Clara de zus-
terlijke liefde vorm binnen haar 
gemeenschap. Hoe deze broe-
der-  en zusterlijkheid vormge-
ven in een Claraparochie?

“Maar ‘parochiaan’ is natuurlijk al lang geen synoniem voor ie-
mand die in een bepaald territorium woont. ‘Parochiaan zijn’ is 
vandaag een keuze geworden: het gaat over gelovigen die er-
voor kiezen om Jezus te volgen en daartoe gemeenschap te 
vormen rond één of enkele kerken.”, aldus het parochieteam op 
Kerknet. En zij kozen Clara van Assisi daarbij als gids!

“Op zondag 28 november, eerste zondag van de advent en dus 
‘Kerkelijk Nieuwjaar’, verdiepten we ons in de Sint-Vincentius-
kerk een uurtje in de spiritualiteit van de heilige Clara van Assisi. 
Barbara Mertens van ‘TAU - Franciscaanse spiritualiteit vandaag’ 
nam ons bij de hand en bracht een fel gesmaakt getuigenis: over 
Clara’s spiritualiteit en over haar eigen bekeringsverhaal. Aan het 
eind van het getuigenis klonken ook nog 3 uitdagingen voor een 
parochie die zich door de spiritualiteit van de heilige Clara van 
Assisi wil laten leiden.” – Karel Van de Voorde.

“Een eerste accent is het bele-
ven van het als (broeders en) 
zusters aan elkaar gegeven 
zijn, klonk het. Het gaat hier-
over dat we elkaar als ‘gege-
ven’ – een cadeau dus – leren 
zien: onze medeparochianen 
beschouwen als tekenen en 
gaven waarin God te herken-
nen is. Zo zijn we allen gescha-
pen: als beeld en kinderen van 
God. Naarmate we dit meer 
en meer beleven, zal de geest 
van broederlijkheid en zuster-
lijkheid echt voelbaar worden! 
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Het tweede accent luidt ‘het beleven van de eenheid van de on-
derlinge liefde’. De verscheidenheid tussen de broeders en zus-
ters in onze gemeenschap is een verrijking. We zijn er om elkaar 
aan te vullen, en niet als concurrenten. Eigen aan de liefde is dat 
alle verscheidenheid de eenheid niet in de weg hoeft te staan. 
Komen tot ‘eenheid in verscheidenheid’ dus als perspectief! Heel 
bijzonder daarbinnen is de beleving van de gehoorzaamheid  
niet als een gedweeë volgzaamheid aan een leid(st)er, maar ge-
hoorzaam zijn aan de noden van de anderen die op je pad ko-
men!

En tenslotte klonk ook de vreugde: de vreugde om de anders-
heid van de ander. De tedere liefde van een moeder mag ons 
daarbij als voorbeeld strekken, ‘moederlijk leiderschap’ zeg maar. 
Het gaat over het naast iemand staan en die mens tegelijk ruimte 
geven om zichzelf te zijn; het gaat over het ‘voorleven’ en tege-
lijk ‘de ander vrijlaten’. Op die manier met elkaar omgaan brengt 
vreugde met zich mee: de vreugde omdat de ander ook iets 
unieks te betekenen heeft.” – Karel Van de Voorde

De weg van de armoede

Bij het begin van de Vasten 
stonden we stil bij wat Francis-
cus en Clara boetvaardig leven 
noemen: het zich ‘afkeren’ van 
een leven dat afwijkt van Gods 
bedoeling om zich ‘toe te ke-
ren’ tot God, de Schepping en 
de naaste. Het gaat erom ten 
volle te beseffen dat al het goe-
de ons door God geschonken 
werd. Tot dit besef leidt ook de 
weg van de armoede.  

Stilte en inkeer 

Clara was een biddende vrouw 
die samen met haar zusters een 
leven in beslotenheid leidde. 
De afzondering betekende niet 
dat ze niets met de buitenwe-
reld van doen wilden hebben, 
in tegendeel. Velen kwamen 
Clara en haar zusters opzoe-
ken om hun hart te luchten of 
om gebed en genezing te vra-
gen. Maar in de stilte van hun 
kloosterleven dat doortrokken 
was van een bewust doorleef-
de armoede en zusterlijkheid 
verdiepte Clara’s spiritualiteit en 
mens-zijn zich.

“Bij de weg van de armoede is het belangrijk om stil te staan bij 
wat we echt nodig hebben om te kunnen leven. Door enkel wat 
we nodig hebben te nuttigen, komt er ruimte vrij voor de a/An-
der. Niet elke mens heeft dezelfde noden, en daarom benadrukt 
de heilige Clara dat we elkaars kwetsbaarheid niet uit het oog 
mogen verliezen. De armoede heeft een verbindende kracht, 
waarbij we elkaar dragen. Vreugdevol deze weg bewandelen 
met oog voor de naaste en de schepping, brengt het hemelse 
koninkrijk hier en nu op aarde aanwezig. (…)

Deze bijzondere weg van Clara leidde als vanzelf naar Laudato si’, 
een encycliek van paus Franciscus. In deze encycliek vestigt de 
paus de aandacht op een gezonde relatie met de schepping. (…) 
De paus spreekt over de ik-gerichtheid die enorm leeft in onze 
maatschappij. Maar die er ook voor zorgt dat ons hart op slot 
gaat voor alles rondom ons. We zijn dan enkel nog bezig met 
onszelf en wat ons gelukkig maakt, waardoor we de noden van 
de anderen en de zorg voor de natuur uit het oog verliezen. In 
Laudato si’ klinkt eveneens de bevrijdende kracht van armoede. 
Bewust kiezen voor een sober leven werkt bevrijdend, ons hart 
maakt op deze manier plaats voor liefde.” - Kim Maegerman
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Als een goede huismoeder

De spiritualiteit van Clara van 
Assisi blijft leven gevend, fris en 
actueel. De verbinding met de 
boodschap uit de pauselijke en-
cyclieken Laudato si’ en Fratelli 
Tutti is snel gemaakt. Aan ons 
om als een goede huismoeder 
het oude met het nieuwe te 
verbinden, zoals zr. Angela me 
eens zei. 
De spiritualiteit van Clara is 
diepgaand en existentieel. We 

“In een eerste beweging ontwikkelde Barbara het ‘fiere zelfbe-
wustzijn’ van de heilige Clara. Het gaat over een welbegrepen 
‘fierheid’ (niet te verwarren met trots): de dankbaarheid en fier-
heid omdat we als mens ‘gave van God’ zijn. We mogen als ge-
lovige leven als Gods kinderen: aan onszelf gegeven. God blies 
elke mens de levensadem in en woont ook in elke mens, met z’n 
eigen talenten, gaven en eigenheden. Daarom mogen we om te 
beginnen dus onszelf omarmen als cadeau van Godswege! Wat 
ons te doen staat, is in wezen het doorgeven van al het goede 
dat we in onszelf gekregen hebben: door een houding van dank-
baarheid t.a.v. God, maar ook door het goede door te geven.

In een brief aan de heilige Agnes van Praag schreef Clara het 
wondermooi:

‘Plaats je geest in de spiegel van de eeuwigheid,
plaats je ziel in de afstraling van de heerlijkheid,
plaats je hart in het beeld van Gods wezen
en vorm jezelf geheel om
door de aanschouwing in het evenbeeld van zijn godheid.’

Doorheen de metafoor van de spiegel beschrijft Clara de uitno-
diging om in Gods perspectief te gaan staan, het perspectief van 
de eeuwigheid. We mogen ons helemaal laten doordringen door 
de liefde van God in Jezus (‘de afstraling van Gods heerlijkheid’). 
Wat een genade! Als christen mogen we leven in het besef ten 
diepste bemind te zijn! En het enige dat we daar in wezen moe-
ten voor ‘doen’, is ons openstellen (‘ja’ zeggen). Het is nl. Gods 
Geest die op die manier in ons en door ons werkt en ons om-
vormt.” – Karel Van de Voorde

worden uitgenodigd om ook 
in onze tijd radicaal voor een 
evangelische weg te kiezen en 
als mens en gemeenschap te 
groeien in een levenshouding 
van ontvankelijkheid en ver-
trouwen in God, die uiteindelijk 
Liefde is.
Het was aangenaam en bij-
zonder voor TAU om met deze 
nieuwe, gedreven Claraparo-
chie een stukje mee op weg te 
mogen gaan. We heten hen van 
harte welkom in de franciscaan-

se familie en hopen hen nog 
vaak te mogen ontmoeten! 
De fragmenten over de verdie-
pingsreeks van Karel Van de Voor-
de en Kim Maegerman versche-
nen eerder in ‘Kerk en Leven’. 

Meer informatie over de nieu-
we Claraparochie vind je op: 
www.claraparochie.be
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“Oorlog is altijd een mislukking”, 
schrijft paus Franciscus in zijn 
encycliek Fratelli Tutti. De beel-
den op televisie vertellen veel, 
maar misschien dringt het besef 
pas ten volle tot ons door als we 
écht luisteren naar het verhaal 
van de slachtoffers. Oorlog is 
een monster.
In de encycliek Fratelli Tutti moe-
digt paus Franciscus ons aan om 
met de ogen van de slachtoffers 
naar de werkelijkheid te kijken. 
Alleen zo zullen we “de onpeil-
bare diepte van het kwaad in het 
hart van de oorlog kunnen her-
kennen.” Wie zich echt bewust is 

van de gruwel die oorlog bete-
kent voor een mensenleven, zal 
het niet uitmaken om als ‘naïef’ 
bestempeld te worden omwil-
le van zijn keuze voor vrede. 
(FT261)
Dat een vredesboodschap uit-
dragen in tijden van oorlog heel 
wat weerstand kan opwekken, 
dat ondervonden ook Francis-
cus van Assisi en zijn broeders. 
Hun wat ongewone groet “De 
Heer geve u vrede” lokte niet al-
leen verbaasde maar ook ver-
ontwaardigde reacties uit: “Wat 
moet dat met die groet?” Eén van 
de broeders begon de reacties 

zelfs zo gênant te vinden dat 
hij Franciscus vroeg of ze toch 
geen andere groet konden ge-
bruiken. Maar Franciscus hield 
voet bij stuk. (HER101)
Ook Franciscus had de hardheid 
van oorlog van dichtbij mee-
gemaakt. Denk maar aan zijn 
jaar als krijgsgevangene in Pe-
rugia na de slag bij Collestrada 
in 1202. Hij besloot nadien nog 
één keer mee ten strijde te trek-
ken, op kruistocht naar Apulië in 
naam van de paus. Maar amper 
vertrokken maakte hij plots een 
bocht van 180 graden die een 
radicale ommekeer in zijn le-
ven betekende. Hij verkocht zijn 
wapenuitrusting en trok terug 
richting Assisi om zich uiteinde-
lijk voor de rest van zijn leven ra-
dicaal af te keren van elke vorm 
van geweld en oorlog.
Vanaf zijn eerste publieke op-
treden in 1208 op het plein 
voor de San Giorgio begon hij 
zijn verkondiging met een vre-
deswens. En elke mens die hij 
op zijn weg zou tegenkomen 
of ontmoetten, zou hij de vre-
de wensen. “En dankzij die wens 
hebben velen die de vrede haat-
ten en bijgevolg ook hun heil, met 
Gods hulp de vrede in hun hart 
gesloten. Zodoende zijn zij kinde-
ren van de vrede geworden”, aldus 
Thomas van Celano. (1CEL23)
Vrede was voor Franciscus een 
essentieel aspect van de evan-
gelische boodschap. Maar wat 
vooral opvalt, Franciscus ziet 
de vrede vooral als een inner-
lijk gebeuren. Hij moet ingezien 

VREDE ÍS DE WEG
De frisse kleuren van de Oekraïense vlag zouden ons vrolijk moeten stem-
men. Op het Vredesconcert in de Kapucijnenkerk in Antwerpen sloeg een 
Oekraïens jongetje de vlag als een veilige cape om zich heen. Ondanks zijn 
speelse en soms wat bruuske danspasjes, was er weemoed voelbaar in zijn 
blik.
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hebben dat mensen vaak iets 
van hun eigen diepe onvrede 
buiten zichzelf projecteren en 
dan oprecht menen dat de eni-
ge oplossing is de strijd ‘buiten 
zichzelf’ aan te gaan. Franciscus 
wijst ons terug de weg naar bin-
nen. Hij is op zoek naar de Vre-
de die diep in het hart van de 
mens zijn woning zoekt.
Dat dit geen zeemzoete en op-
pervlakkige vrede is, blijkt uit de 
wijsheidsspreuken van Francis-
cus. Je bent pas een vredestich-
ter als je er vrede mee kan heb-
ben dat er niet tegemoet wordt 
gekomen aan een verlangen 
dat wezenlijk voor je is. Of wan-
neer je datgene wat je te onder-
gaan, te lijden hebt, bewust kan 
doorleven en een onderdak kan 
geven in jezelf. Durf je wat je te 
lijden hebt te aanvaarden en in 
vrede te dragen? 

Het lijkt bijna onmogelijk wat 
hij ons hiermee voorlegt. Maar 
Franciscus besefte als geen 
ander dat ons verlangen naar 
vrede om veel nederigheid en 
geduld vraagt. We zijn niet on-
derweg naar vrede. Vrede ís de 
weg. Toch kunnen we de échte 
vrede niet zelf ‘verwezenlijken’, 
het is nooit onze eigen verdien-
ste. We kunnen er alleen maar 
naar verlangen, ons zoveel mo-
gelijk bewust worden van wat 
er leeft en beweegt in ons ei-
gen hart, het soms ook durven 
uithouden in de onvrede en de 
pijn.
Elk oordeel, elke niet geheel-
de wonde, alle wrok die we 
in ons hart dragen, is volgens 
paus Franciscus een stukje oor-
log dat we in ons dragen. Een 
klein vlammetje in het hart dat 
moet worden gedoofd voordat 
het verandert in een uitslaande 

brand. Aan ons om alert te blij-
ven, en vooral, te durven wach-
ten en hopen op de échte vre-
de die we als een geschenk van 
God mogen ontvangen. “De 
Heer geve u vrede!”

SLOTONTMOETING
VIA TAU DIGITAAL Auteur:

Barbara Metens
Rubriek:

Een hand vol

Op een winderige maar zonni-
ge dag, juist na de storm, sloten 
we het digitale vormingstraject 
VIA TAU af in Oostende. Tijdens 
dit anderhalf jaar durende onli-
ne traject introduceerden do-
centen uit Vlaanderen en Ne-
derland ons in de franciscaanse 
bronnen. 
Na een ludiek ontmoetingsmo-
ment op de dijk trokken we 
samen richting Monasterium 
het Zonnelied voor een laatste 
uitwisseling in levende lijve. Do-
centen Willem Marie Speelman 
en zr. Trees Cooman waren bij 
ons om het digitale opleidings-
traject samen in schoonheid af 
te ronden. We stonden stil bij de 

vraag hoe we franciscaans pre-
sent kunnen zijn in deze wereld 
en wat de franciscaanse spiritu-
aliteit voor elk van ons betekent. 
Hoewel slechts een kleine 
groep cursisten live-aanwezig 
kon zijn, kwamen we tot een 
mooie, inspirerende uitwisse-
ling die smaakte naar meer. On-
danks de vele digitale mogelijk-
heden blijft elkaar ontmoeten in 
levende lijve toch altijd zoveel 
krachtiger. 

Met een kleine attentie voor de 
aanwezigen, zorgde Zr. Trees er-
voor dat het franciscaanse vuur 
alvast symbolisch brandende 
blijft!
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Heerlijk was het om terug aan te 
knopen bij een jarenlange traditie: 
ter voorbereiding van de zomer-
se staptocht van Sant’ Urbano di 
Narni naar Assisi verzamelden we 
met zo’n 31 dappere stappers in 
het pittoreske Molenhuis in Béris-
menil. Op vrijdagavond zorgde 
Frank voor een warm en hartelijk 
welkom! Op zaterdag openden 
we de dag met een verhaal over 
een bijzondere en ontwape-
nende ontmoeting tussen een 
roodborstje en een wolf. Meteen 
was de toon gezet voor een dag 
vol mooie ontmoetingen tijdens 

In de Antwerpse basisscholen 
Sint-Maria en de Vuurtoren was 
men zo van de kaart door de si-
tuatie in Oekraïne, dat men een 
weg zocht waardoor ieder kind 
het gevoel kon hebben om iets 
te doen voor een ander.  Ook 
wie thuis zelf niets heeft,  zelf 
kind is van weggevluchte ou-
ders uit Syrië of van waar dan 
ook, zou het gevoel moeten 
hebben om zijn/haar steentje te 
kunnen bijdragen.  
Het werd een sponsorloop. De 
twee scholen die in de Lange 
Congostraat gevestigd zijn en 
bij wijze van spreken in de tuin 
van de zusters Franciscanessen 

Missionarissen van Maria zitten 
liepen de benen van onder hun 
lijf om hun onbekende vriend-
jes in Oekraïne te steunen. Ze 
verzamelden zo maar eventjes 
€4284,13.  De directeurs vroe-
gen aan br. Kenny, of hij het na-
mens de Franciscaanse familie 
in ontvangst wou nemen en 
zorgen dat het in Oekraïne zelf 
goed besteed kon worden om 
kinderen te helpen doorheen 
deze oorlogssituatie.  
Ondertussen zijn deze centjes 
overgeschreven naar de hulp-
centra van onze medebroeders 
in Oekraïne. 

WANDELWEEKEND 
BÉRISMENIL 2022

ANTWERPSE KINDEREN 
LOPEN VOOR OEKRAÏNE

een stevige maar wondermooie 
wandeling van zo’n 26 kilome-
ter. Benny was niet voor niets alle 
wandelingen op voorhand komen 
verkennen. Voor het avondeten 
verzamelden we nog even samen 
rondom Broeder Vuur om naar het 
verhaal te luisteren van Franciscus 
en de wolf van Gubbio. Daarna 
lieten we ons verwennen door de 
kookkunsten van Katia, Solange en 
Christine. Op zondag lieten we ons 
inspireren door het verhaal van de 
kleine Prins en de vos. Terwijl In-
grid ons als volwaardige stapgids 
langs glooiende landschappen 

met indrukwekkende beverburch-
ten leidde, gaf Geert ons als erva-
ren stapper enkele wandeltips. 
Ondertussen zag Jan als eindver-
antwoordelijke dat het goed was. 
Ik kijk alvast uit om met het team 
van vrijwilligers en de toffe groep 
deelnemers op pelgrimstocht naar 
Assisi te gaan deze zomer! 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
voor deze staptocht! Wil jij met 
deze toffe bende op pelgrims-
klassieker? Neem dan een kijkje  
op onze website: www.francis-
caansleven.be/staptocht
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Beleving en verdieping 

Het idee van een extra applica-
tie leefde al van bij de inrichting 
van het belevingscentrum, dat 
de bezoeker in dialoog brengt 
met Franciscus van Assisi. Via 
licht, geluid, beeld en tekst krijgt 
de bezoeker in zeven kamers 
een zin en een vraag vanuit 
een grondervaring of inzicht 
van Franciscus: zijn armoede 
en mogelijkheden, zijn angst 
en vertrouwen, zijn vreugde en 
dankbaarheid, zijn broederlijk-
heid en nederigheid. Hier wordt 
men uitgedaagd in Franciscus’ 
schoenen te staan en zichzelf 
aan hem te spiegelen. 
De app bouwt hierop voort 
en verdiept en verruimt deze 
beleving via diverse impulsen, 
videofragmenten, vertellingen 

en reflecties. Hiermee wil de 
pastorale eenheid Sint-Francis-
cus (Hoogstraten-Rijkevorsel) in 
samenwerking met de kapucij-
nengemeenschap en haar bele-
vingscentrum een verfrissende 
en bezielende impuls geven 
aan toevallige of zinzoekende 
pelgrims, aan diverse werkgroe-
pen, parochies en instellingen. 
Fratelli wil diverse mensen over 
generaties heen aanspreken 
door te getuigen van een Fran-
ciscaanse spirit, die haaks staat 
op wat in de mainstream media 
wordt aangereikt. 

Ontwikkeling van een app

Bezieler van het centrum Kenny 
Brack nam medebroeder Igor 
de Bliquy onder de arm, sprak 
het beleidsteam van pastorale 

LANCERING VAN DE FRATELLI APP 
OP 20 MEI 

Meimaand is dit jaar in Meersel-Dreef niet alleen Mariamaand. Ook Francis-
cus zal er een bijzondere plaats krijgen op de smartphone van de bezoekers 
in het Franciscaans Belevingscentrum. Vanaf 20 mei is voor iedereen de app 
Fratelli te downloaden. Met Fratelli voegt het belevingscentrum een extra 
dimensie toe in de beleving van de bezoekers. Na een doortocht door de be-
levingskamers nodigt Fratelli de bezoeker uit om zich te verstillen, te bevra-
gen en te laten inspireren door een woord, een beeld of een getuigenis die 
aanspreekt.  

Auteur:
Luc Vinckx

Rubriek:
Op handen
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eenheid Sint-Franciscus aan en 
breidde zijn team uit met Dries 
de Bakker, Luc Vinkx en Stijn De-
maré. Samen klopten zij aan bij 
Space for Grace, een fonds van 
Porticus waarmee vernieuwen-
de en verfrissende parochiepro-
jecten gesubsidieerd worden die 
de christelijke geloofsgemeen-
schap een nieuwe wind in de 
zeilen kunnen geven. Verheugd 
om de goedkeuring van hun 
project konden zij dankzij het 
degelijke sponsorbedrag van 
Space for Grace aan de slag met 
de ontwikkeling van een app. 
De kamers van het belevings-
centrum vormen de basis van 
de app: ook deze telt zeven mo-
dules, die elk verwijzen naar een 
grondervaring van Sint-Fran-
ciscus. Na het verzamelen van 
eerste inhoudelijke impulsen 
met Franciscaanse wijsheden, 
verhaalfragmenten, video’s en 
podcasts trok broeder Igor naar 
applicatieontwikkelaars voor 
een offerte. Na behoedzaam 
aftasten kon men overtuigend 
scheepgaan met het bedrijf Tap-
ston. Intussen ging Stijn met de 
andere projectteamleden ver-
der aan het werk om extra im-
pulsen aan te leveren. Teksten, 
beelden, podcasts en filmpjes 
werden ingevoegd en zorgden 

voor een boeiende en overzich-
telijke app. Een illustrator zorgde 
voor schermafbeeldingen, ach-
tergronden en icoontjes.
Een naam voor de app diende 
ook nog bedacht. Gezien de 
app mensen verbindt met Fran-
ciscus kwam de Franciscaanse 
broederschap in beeld. En zie, 
de app werd Fratelli genoemd.

 
In twee richtingen 

Fratelli was oorspronkelijk be-
doeld om na bezoek aan het 
Franciscaans belevingscentrum 
te reflecteren over de betekenis 
van de vragen en uitdagingen 
via een tablet met statische app. 
Door de app nu te ontwikkelen 
voor iPhone en smartphone 
kan die ook buiten het centrum 
gedownload en geraadpleegd 
worden, wereldwijd. Voor an-
derstaligen is er ook een Engels-
talige versie.
Bezieler pater Kenny laat er 
geen twijfel over bestaan: de 
app zal de bezoeker op de één 
of andere manier weten te trig-
geren, zodat hij zin krijgt om in 
actie te komen. Zo kan hij die 
Franciscaanse spirit uitstralen in 
zijn denken en doen in de eigen 
omgeving. 

En de app werkt in twee richtin-
gen. Enerzijds versterkt de app 
de beleving bij een bezoek. An-
derzijds nodigt het gebruik van 
de app ook uit om een fysiek 
bezoek te brengen aan de ka-
mers van het belevingscentrum 
en de kloostersite met Maria-
park. 

Dynamisch

Via de module ‘even onder de 
aandacht’ komen regelmatig 
vernieuwende bezinningsim-
pulsen aan bod. Er kan zelfs 
een op maat gemaakt aanbod 
worden geplaatst voor klasbe-
zinningen, catechistengroepen 
of andere teams die het bele-
vingscentrum aandoen. Zij kun-
nen telkens ook eigen notities 
opslaan en posten, die kunnen 
gedeeld worden met andere 
bezoekers. Zo kunnen bezoe-
kers elkaar inspireren, bezielen 
en op nieuwe ideeën brengen 
om ook zelf in een voetspoor 
van Franciscus te stappen. 

Lancering 

Heb je de app tegen die tijd 
geïnstalleerd op je iPhone of 
smartphone, dan zie je op 20 
mei hoe en waar hij overal 
werkt. Op 20 mei om 20.00 u 
Belgische tijd wordt de app ge-
lanceerd vanuit Detroit. Down-
loaden kan via Apple-store voor 
de iPhone en via Play-store voor 
de smartphone. 
Het beleidsteam van pastorale 
eenheid Sint-Franciscus (Hoogs-
traten-Rijkevorsel) is niet weinig 
trots op alweer een vernieu-
wend en eigentijds initiatief van 
de kapucijnengemeenschap 
om Franciscus een plaats te 
kunnen geven op ieders smart-
phone en in ieders hart. 
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TAU organiseert dit jaar twee 
verschillende pelgrimstochten 
naar Assisi. 
Van 31 juli tot 13 augustus 2022 
treden we veertien dagen lang 
letterlijk en figuurlijk in de voet-
stappen van Franciscus tijdens 
onze franciscaanse voettocht 
van Sant’Urbano di Narni naar 
Assisi. Onderweg komen we 
langs tal van franciscaanse pit-
toreske plaatsen, zoals Grec-
cio, Fonte Colombo en Poggio 
Bustone, vol van symboliek en 
verhalen. De staptocht is een 
echte pelgrimstocht met stevi-
ge wandeldagen van zo’n 20 à 
25 km waarbij we zowel het dal 
van Rieti als Spoleto verkennen, 
maar ook stevige bergtoppen 
zoals de Monte Fionchi en de 
Monte Subbasio bedwingen. 

Ja!!  Na 2 jaar ‘niet mogen’, mag 
het nu opnieuw. 

Op 18 augustus 2022

SAMEN OP PELGRIMSTOCHT

HET IS WEER PATER PIODAG!

Auteur:
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Pelgrimeren is ook een oefe-
ning in eenvoud wanneer we 
telkens op andere karakteris-
tieke plaatsen te gast zijn en in 
open lucht slapen. Onderweg 
vallen we regelmatig stil, komen 
bij elkaar op verhaal en zingen 
we samen vreugdevolle liede-
ren, met Franciscus van Assisi als 
voorbeeld. Meer info op www.
franciscaansleven.be/staptocht 
Van 14 tot 21 september 2022 
pelgrimeren we op de noorde-
lijkere Via della Pace van Gubbio 
naar Assisi. Na een bezoek aan 
het middeleeuwse Gubbio vol-
gen er drietal rustige stapdagen 
van zo’n 15 km. Daarna komen 
we op verhaal op tal van fran-
ciscaanse plekken in en rond 
Assisi: San Damiano, Carceri, 
Porziuncola, San Francesco, San-

Te Meersel-Dreef:  kapucijnen-
klooster, Dreef 38.
Om 10.30 uur gaat de plechtige 
eucharistieviering van start.
P. Adeel Mazhar OFM-Cap. zal 
voorgaan in deze viering. 
Er is een broodmaaltijd voorzien 
(inschrijven bij aankomst).
Er is een gevarieerd namiddag-
programma, dwz: de P.-Piowin-
kel is open, er is biechtgelegen-
heid, er draait een mooie P. Pio-
film, de speeltuin is open voor 
de kinderen en je kan biddend 
tot rust komen alleen of bege-
leid in het Mariapark.  
Tot slot zal de voorzitter van de 
P.Piowerkgroep alle aanwezigen 
persoonlijk zegenen met de 
relikwie van de H.-P. Pio bij zijn 
beeltenis in het Mariapark. 
Het wordt heel zeker een beklij-

ta Chiara... Kwetsbaar én krach-
tig tegelijk gaan we, gedragen 
door elkaar, ook op innerlijke 
pelgrimstocht om de vrede in 
ons hart te verkennen. Deze 
pelgrimstocht biedt wat meer 
rust en comfort: we verblijven in 
twee hotels, eentje in de buurt 
van Gubbio en eentje in Assisi. 
Meer info op: https://www.fran-
ciscaansleven.be/korte-stap-
tocht-gubbio-assisi.html 

vende dag voor gebed en ont-
moeting.
Niet twijfelen en gewoon ko-
men!
Hartelijk welkom
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SINT JANSVIERING ROND EEN VUUR
IN DE NATUUR

FRANCISCANEN HOUDEN 
PROVINCIAAL KAPITTEL
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Het feest van Johannes de Do-
per is één van de oudste fees-
ten in de christelijke kerken, zes 
maanden voor Kerstmis. Johan-
nes staat als profeet symbool 
voor de overgang tussen oud 
en nieuw, als een figuur die een 
omwenteling aankondigt. 

Eerste Vlaams-Nederlandse Ka-
pittel van de minderbroeders 
franciscanen

Van maandag 16 tot en met 
vrijdag 21 mei hielden de min-
derbroeders franciscanen hun 
driejaarlijks provinciekapittel. 
Het werd vooraf al een ‘histo-
risch’ kapittel genoemd, omdat 
het eerste Vlaams-Nederlandse 
kapittel zou zijn. In 2013 kozen 
de Vlaamse minderbroeders er-
voor een ‘afhankelijke custodie’ 
(een soort onderprovincie) van 
de Nederlandse franciscanen te 
worden. Drie jaar geleden kwam 
het Vlaamse verzoek om drie jaar 
later de custodie op te heffen 
en volledig deel te zijn van één 
Nederlands-Vlaamse provincie. 
Dit verzoek heeft via de forme-

De zomerse zonnekeer heeft al 
van oudsher mensen samen-
gebracht om feest te vieren, 
meestal rondom een vuur. De 
traditie van een Sint Jansvuur 
heeft dus eeuwenoude wortels 
en reikt ook aan voorchristelijke 
feesten.
In deze Sint Jansviering willen 
wij de boodschap van de pro-
feet linken aan de cyclus van 
de natuur, de seizoenen en ons 
eigen leven. We komen samen 

le wegen de afgelopen drie jaar 
vormgegeven; formeel rech-
telijk heet het geen fusie of sa-
mengang maar een ‘incorpora-
tie’. Deze ‘incorporatie’ werd op 
dit kapittel hoogstpersoonlijk 
bezegeld door de minister-ge-
neraal van de minderbroeders 
franciscanen, Massimo Fusarelli. 
Hij was er namelijk, samen met 
generaal definitor (bestuurslid) 

rondom oude Bijbelse verhalen, 
maar ook rondom een Broeder 
Vuur door wie God ons zegent.
Op vrijdag 24 juni om 21u30 vie-
ren wij Sint-Jan rond het vuur in 
Hof Zevenbergen in Ranst. Je 
bent welkom vanaf 20u30. Voor 
meer informatie kan je terecht 
op onze website https://www.
franciscaansleven.be/sintjans-
vuur.html en bij Geert Nicasy 
(0494 17 54 08).

Albert Schmucki voor naar ‘de 
Lage Landen’ gekomen.
In het weekend voorafgaande 
van het kapittel bezocht hij de 
communiteiten Amsterdam, 
’s-Hertogenbosch, Hasselt, Me-
gen en Wijchen. Ook een be-
zoek aan Museum DE MINDERE 
stond op het programma. Hier 
stelde ook TAU zich voor.

“Eénwording is geen kwestie van een decreet van de minister-generaal, 
maar een proces tussen broeders”
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Het kapittel stelde meermaals 
vast dat met het voorlezen van 
het decreet van de minister-ge-
neraal het proces niet is afge-
rond, maar slechts is begonnen: 
“Eénwording is geen kwestie 
van een decreet van de minis-
ter-generaal, maar een proces 
tussen broeders.” We kunnen 
met recht zeggen dat de be-
langrijkste aanbeveling aan 
het nieuwe bestuur is op alle 
mogelijke wijze de broederlijke 
contacten over en weer te sti-
muleren.
Ander groot thema is en blijft 
de toekomst. Hoe zorgen we 
voor nieuw elan, maar houden 
we met steeds minder broeders 
de provincie draaiende? De Pro-
vincie van de Lage Landen telt 
immers wel 95 leden, maar er 
zijn er slechts 15 onder de 70 
(waarvan er drie in vorming zijn) 
en 13 boven de 90. Op welke 
plekken wonen we dan? Dat 
was misschien wel de meeste 
heikele vraag op het kapittel.
Deze thema’s, net als de beslui-

ten onze projecten (zoals het 
jongerenwerk, gastenwerk, TAU, 
de werkingen rond pater Valen-
tinus en broeder Everardus) te 
continueren, leggen een flink 
kluif klaar voor het nieuwe be-
stuur. En toch… de aanbevelin-
gen zijn er niet om het bestuur 
te ‘vangen’, maar wel om ze aan-
dachtpunten, richtingen en mis-
schien ook wel ‘breed gedragen 
rugdekking’ mee te geven.
Op dit kapittel werden er geen 
nieuwe minister-provinciaal en 
vice-provinciaal gekozen. Op 

het (Nederlandse) kapittel (met 
Vlaamse vertegenwoordiging) 
van drie jaar terug werden de 
broeders Theo van Adrichem 
respectievelijk Wim Pot voor 
zes jaar gekozen. Wel kozen we 
nieuwe definitoren (bestuursle-
den). In dit ambt werden geko-
zen: br. Marcel Huysentruyt, br. 
Frans Gerritsma, br. Jan ter Maat 
en br. Joachim Oude Vrielink. 
Aan deze (in totaal) zes broeders 
de taak de provincie verder de 
toekomst in te leiden, zonder 
oog te verliezen voor het heden. 

Vlak voor het ter perse gaan van 
dit nummer maakte de missie-
werking ‘Reik mij de hand” nog 
een krachtige doorstart met 

NIEUW BESTUUR VOOR MEERSEL- DREEFSE 
MISSIEWERKING 

een nieuw bestuur; en het is er 
één die boordevol plannen zit.   
van Links naar rechts op de foto.

P. Kenny Brack (projectopvol-
ging)
Marianne van Kesteren 
Rian van Ginneken (Verslagge-
ving)
Jan van Dun (Muziekoptredens)
Carolina Miashiro Borges (Pen-
ningmeester)
Jef van Boxel (Secretaris)
Frans Verheijen (voorzitter) 

Save the date
Op 18 september 2022 gaat de 
eerst volgende Reik mij de hand 
opnieuw door. 
Het bestuur buigt zich ondertus-
sen over evenementen die op 
de dag zelf zullen plaatsvinden 
en wat we doorheen het jaar 
kunnen doen om onze wereld-
wijde solidariteit vorm te geven 
en waarbij jong en oud het ge-
voel mag hebben dat het tevens 
iets voor/van hem en haar is. 
De bijeenkomst verliep in een 
enthousiaste sfeer.... hoe kan het 
ook anders, onder de zegenen-
de blik van Franciscus van Assisi.



“BIDDEN IS VOOR IEDEREEN ANDERS”
Het leek wel een 1-aprilgrap maar in een be-
sneeuwd landschap begaf ik mij op vrijdag 1 
april naar Megen. Hier hadden wij de volgende 
dag een FJW-dag over het thema bidden, onder 
leiding van broeder Fer en zuster Marijke. We na-
men plaats in de warme/gezellige keuken om 
nader met elkaar kennis te maken. Het was een 
gezellig weerzien van oude bekenden maar er 
waren ook nieuwe gezichten.
De volgende dag begon met het ochtendgebed. 
Na het ontbijt deden we een rondje over welk 
gebed of symbool je aanspreekt bij het thema 
bidden. Daarna hield broeder Fer een bezinning. 
Wat mij aansprak was dat “Oh, wat een prachtige 
zonsondergang” al een stil dankgebed is. En zo 
kan het zuchten van ellende bij iets ernstigs een 
smeekbede zijn. Bidden is voor iedereen anders. 
De één maakt een wandeling, een ander knielt. 

Juist de afwisseling zorgt voor een dynamisch 
gebedsleven.
Het mooie van een plek als deze is dat we kon-
den aanschuiven bij het middaggebed. Dat werd 
na lange tijd weer gehouden in de kapel. Heer-
lijk om weer bij elkaar te zijn en samen te mo-
gen zingen. De rust, de atmosfeer, de mensen… 
ik weet niet wat het was maar eenieder had een 
waar moment van gebed. Na de maaltijd bega-
ven we ons naar de dijk voor een stiltewandeling, 
die we afsloten in de Kapel van de Zeven Weeën. 
Daarna volgde een Bijbelse overdenking en vroe-
gen we ons aan de hand van fotokaartjes af wat 
ons stimuleert of juist remt bij het bidden. Met 
een vigilieviering bij de clarissen sloten we een 
geslaagd weekend af.

Bart Aangeenbrug (derde van rechts op de foto)


