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Beste lezer,

Voor deze nieuwe Handdruk dompelen we ons rijkelijk onder in 
een eeuwenoude praktijk die in alle religieuze tradities voorkomt, 
maar waar we de weldaad vaak wat van vergeten zijn: het vasten. 

Wie anders dan Franciscus en Clara van Assisi, die voor een uiterst 
sober lezen kozen, kunnen daarvoor beter onze gidsen zijn? Hun 
levenskeuze kan voor ons vandaag een aanmoediging betekenen 
om terug te experimenteren met het vasten. Het zou niet alleen 
de wereld deugd doen, maar het kan ook een weldaad zijn voor 
lichaam én ziel. In de islam wordt het vasten wel eens omschre-
ven als het ‘opvoeden van de ziel’. 

Voor een eigentijdse, christelijke blik op het vasten gaan we te 
rade bij Zr. Beatrijs Corveleyn, die erop wijst hoe belangrijk de 
juiste maat is bij het vasten. Wat past voor mij, in mijn leven, voor 
mijn lichaam? 

In zijn column brengt broeder Jan ons dan weer naar de kluizena-
rijen die de ideale plek waren voor Franciscus en zijn broeders om 
de vastenperioden door te brengen.

Voor wie alsnog de weg kwijt raakt, kan het nieuwe labyrint in het 
Mariapark bij het kapucijnenklooster in Meersel-Dreef helpen om 
vernieuwd op weg te gaan! Wandelen lost alles op, klonk het al in 
de oudheid. 

En anders kan de gezinspelgrimstocht van TAU deze zomer een 
nieuw perspectief openen. Niet alleen op Assisi en haar omge-
ving, maar ook op hoe bevrijdend soberheid werkt in het eigen 
leven. 

Zo komen we dichterbij de ‘Echte vreugde’ van Franciscus van As-
sisi die centraal staat in de online-vastenbezinning van TAU. 

Die vreugde wens ik jullie van harte toe! 

Barbara Mertens 
Stafmedewerkster TAU – Franciscaanse spiritualiteit vandaag 
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‘EN MEER WILDEN WIJ 
NIET HEBBEN’

Altijd vasten? 

Franciscus en Clara zijn uitdagen-
de gidsen wat het vasten betreft. 
Hun vasten was een tegenhanger 
van de vraatzucht waar de rijken 
zich in hun tijd veelvuldig aan te 
buiten gingen, in schril contrast 
met de armen. Het leven van 
Franciscus en Clara bestond uit 
een bijna voortdurend vasten. 
Dat was wat armoede voor hen 
betekende, het loslaten van het 
verlangen om rijkelijk te consu-
meren, om alle eigen behoeftes 
onmiddellijk te vervullen. 

De broeders schaarden zich elke 
dag aan ‘de tafel van de Heer’, 
zoals Franciscus het noemde. Ze 
trokken rond en kozen er elke 
dag opnieuw voor dankbaar te 
zijn om het voedsel dat hen - al 
dan niet bedelend - werd gege-
ven. Clara en haar zusters in het 
klooster van San Damiano, enga-
geerden zich om altijd te vasten 
(RegCl 3, 8). Net zoals in de oude 

1 B. STANDAERT, Spiritualiteit als levenskunst. Alfabet van een monnik, Tielt, 2010, 
blz. 235-240. 

monastieke traditie, betekende 
dat slechts één maaltijd per dag 
nuttigen.1 

Het beeld dat Franciscus en Cla-
ra in dat vasten soms zo ver gin-
gen dat ze hun lichaam schade 
toebrachten, is - zeker in onze 
tijd - moeilijk te verteren. Eten en 
vasten raken aan een vitaal aspect 
van ons mens-zijn. Als er een ‘vas-
tenspectrum’ zou bestaan, be-
vonden Franciscus en Clara zich 
beiden ongetwijfeld op het ande-
re uiterste dan wij nu in onze tijd. 
Waar wij eerder laten wat over-
bodig is, tastten zij de grenzen 
van het minimaal noodzakelijke 
af. Toch is het meer genuanceerd 
dan op het eerste gezicht lijkt. 

Ik sterf, ik sterf! 

Franciscus en Clara zochten met 
vallen en opstaan naar een even-
wicht in hun armoedebeleving. 
Ze hielden elkaar daarbij op het 
rechte pad. Zo vastte Clara op 

UI
T E

ER
ST

E H
AN

D
UI

T E
ER

ST
E H

AN
D

Auteur:
Barbara Mertens

Rubriek:
Uit eerste hand

Vasten is eigenlijk brandend actueel. Christenen vandaag, maar ook alle 
mensen van goede wil, worden in deze tijd meer dan ooit opgeroepen tot 
inkeer en bekering. De aarde kreunt onder onze manier van leven en het 
coronavirus maakt ons er meer dan anders bewust van. In een tijd van over-
vloed en overprikkeling, zijn er veel dingen die we kunnen laten, waarop we 
kunnen vasten. Het zou ons lichaam en zelfs de hele wereld, deugd doen als 
we het even - en liefst nog langer - met wat minder doen. Vasten is heilzaam 
voor de relatie met onszelf, met God, met de andere én met de kosmos. 
Franciscus en Clara van Assisi kozen heel bewust een weg van armoede en 
voortdurend vasten. Hoe kunnen zij ons vandaag inspireren in deze veer-
tigdagentijd? 
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een bepaald moment zo levens-
gevaarlijk streng, dat de bisschop 
van Assisi en Franciscus zich ge-
dwongen zagen in te grijpen. Er 
mocht geen dag meer voorbij 
gaan zonder dat Clara een stuk 
brood van een halve vuist groot 
tot zich nam! (Proces 1, 8) 

Ook Franciscus maande zijn me-
debroeders aan rekening te hou-
den met hun eigen lichamelijke 
gesteldheid. Een nieuwe broeder 
riep midden in de nacht een keer 
‘Ik sterf, ik sterf’. Hij kon niet meer 
van de honger. Franciscus liet 
daarop alle broeders samen eten 
en maakte hen ervan bewust dat 
de ene broeder het beter met 
minder voedsel kan stellen dan 
de andere. “Zoals we immers moe-
ten waken over een teveel aan eten 
- wat schadelijk is voor lichaam en 
ziel - dienen we ons ook te hoeden 
voor een teveel aan vasten, ja eigen-
lijk nog meer. De Heer vraagt im-
mers barmhartigheid van ons, geen 
slachtoffers.” (Herinn 50) 

Het vasten is, ook bij Franciscus 
en Clara, niet bedoeld als een on-
menselijke ascese die het lichaam 

2  W.M. SPEELMAN, God aan den lijve ondervinden. Lichamelijke spiritualiteit volgens Franciscus en Clara, Leeuwarden, 2012, 
blz. 59-68. 
3  E. VAN DEN GOORBERGH, Clara van Assisi. Mystiek in het alledaagse, Nijmegen, 2010, blz. 93-97. 

schade toebrengt. Waartoe dient 
ze dan wel? 

Zich ontledigen 

Door minder voedsel op te ne-
men of andere dingen te laten, 
wordt het lichaam uit zijn ge-
kende patronen en gewoonten 
gehaald. Onze aandacht trekt 
daardoor spontaan meer naar 
binnen, waar we iets anders ge-
waarworden dan gewoonlijk. Het 
vasten kan zeker in het begin uit-
dagend zijn, maar het maakt ook 
ons gaandeweg gevoeliger voor 
onszelf en onze omgeving.2 

Vasten helpt om in een andere 
lichamelijke én geestelijke condi-
tie te komen. Omdat het lichaam 
minder moet werken, wordt onze 
geest meer helder. Met het vasten 
komt er ook concrete tijd vrij, tijd 
die normaal in de keuken of op 
de markt of voor het scherm ge-
spendeerd zou worden. Het vas-
ten maakt niet alleen ons lichaam, 
maar ook onze agenda ‘leger’. 

Door dat stukje leegte of armoe-
de in onszelf bewust te ervaren, 
dringen enkele belangrijke vra-
gen zich spontaan op: Waarmee 
vul ik niet alleen mijn lichaam, 
maar ook mijn geest en mijn tijd? 
Waardoor laat ik me vullen, maar 
ook door wie?

 
Voorbereiding op het feest
 
Voor Franciscus en Clara was het 
helder. De lange vastenperioden 
waar ze zich aan hielden voor 
het Paas- en Kerstfeest, waren 
voor hen een voorbereidingstijd. 
Het was een manier om boete 
te doen: om hun relatie met God 
te herstellen en te zuiveren. Door 
minder te eten reinigden ze hun 
lichaam en richtten ze hun hart 
en geest intenser tot God, om 
voor Hem ontvankelijk te worden. 
Zo bereidden ze zich voor op Zijn 
komst.3 

Op de dagen dat het vasten door-
broken werd, op Kerstmis en Pa-
sen maar ook de feestdagen van 
Maria of de apostelen, was het 
feest! Dan was de bruidegom in 
hun midden, zoals de evange-
list Marcus schrijft: “Kunnen brui-
loftsgasten soms vasten zolang de 
bruidegom bij hen is? Zolang ze de 
bruidegom bij zich hebben, kunnen 
ze niet vasten.” (Mar. 2, 19) Dat werd 
gevierd met vreugde, én met 
twee maaltijden op één dag voor 
de zusters! 
Het vasten stond zo ook in het te-
ken van rouw, van een gemis om 
de bruidegom die niet daar is. Al 
in de Joodse traditie ging een pe-
riode van rouw vaak met vasten 
gepaard. 
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Hernieuwde innerlijke 
gerichtheid 

Wie door te vasten ruimte schept 
in zijn leven, lichaam en geest, 
wordt ontvankelijk om van iets 
nieuws vervuld te geraken. Het 
is open worden voor iets anders 
dan jezelf, voor de andere, voor 
het Andere. Er ontstaat ruimte 
voor een innerlijke focus, voor 
een gerichtheid op die diepere 
dimensie van het leven die zich in 
stilte laat vinden, in spirituele tek-
sten of in het Woord. 
Wie te streng zou vasten, ont-
neemt zich die ruimte opnieuw. 
In een brief aan Agnes van Praag, 
koningsdochter van Bohemen en 
arme zuster, drukt Clara haar zus-
ter op het hart dat het menselijk 
lichaam niet van ijzer is, maar aan 
broosheid onderhevig. Ze vraagt 
haar het onverstandig vasten ach-

4 E. VAN DEN GOORBERGH & T. ZWEERMAN, Franciscus van Assisi. Over zijn evangelische bezieling en de betekenis ervan voor 
onze tijd, Nijmegen, 2003, blz. 137-138.

terwege te laten. “Dan zul je leven 
en als levende mens de Heer loven, 
de Heer jouw redelijke eerbetoon 
brengen en jouw offer zal altijd met 
zout bereid zijn.” (3 BrAgn 41) 

Zowel Clara als Franciscus stonden 
ten dienste van God, daarvoor 
hadden ze enkel hun lichaam ter 
beschikking. Het verdiende dan 
ook de nodige zorg. Vasten was 
voor hen een oefening die het 
bidden versterkte. Het bereidde 
hen innerlijk voor om zich met 
een vrije geest en een zuiver hart 
tot God te richten. 

Het recht van de armen 

Hoewel vasten ons een weg naar 
binnen toont, leidt het ons ook 
naar de ander toe. Voor Franciscus 
en Clara was het een manier om 
te delen in het leven van de ar-
men, in het voetspoor van Chris-
tus die voor ons arm geworden 
is. Armen hebben dus evenveel 
recht op haar gaven als rijken. Dat 
is wat Franciscus het ‘recht van 
de armen’ noemt. (1 RegMB 9,8) 
Een mens mag vragen wat hem 
toekomt. Bedelen, of aanschuiven 
aan de tafel van de Heer, helpt 
om het maatschappelijk oneven-
wicht te herstellen. Zo kunnen de 
armen ontvangen waar ze, net 
als iedere andere mens, recht op 
hebben.4 

Door zelf minder te consumeren, 
komt er geld en voedsel vrij. De 
vasten is dan ook de periode bij 
uitstek om dat vrijgekomen deel 
te delen met wie er nood aan 
heeft. “Is vasten niet dit: uw brood 
delen met wie honger heeft; arme 
zwervers opnemen in uw huis, een 
naakte kleden die u ziet en u niet 
onttrekken aan de zorg voor uw 
broeder?” (Jes. 58, 7) 

Het vasten én het feesten, ritmeerden het

leven van Franciscus en Clara. 

Wie vast, neemt ook minder en laat 
daarmee meer ruimte voor de andere, de 
behoeftige. 
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‘En meer wilden wij niet 
hebben’ 

Vasten is het zichzelf oefenen in 
het niet meer willen dan waar je 
écht nood aan hebt, maar ook 
het durven uitstellen van de ver-
vulling van je behoeften. Leren 
we dat nog in deze tijd? Wie meer 
neemt dan hij nodig heeft, is een 
dief volgens Franciscus. In onze 
welvarende contreien is dat best 
een pittige waarheid. Het vasten 
biedt ons de gelegenheid om 
dieper stil te staan bij hoe we met 
de schepping omgaan, met onze 
naaste - ook aan de andere kant 
van de wereld - én met onszelf. 
Dat zijn uitdagingen die we niet 
alleen als christenen, maar met de 
hele mensheid moeten durven 
aangaan in de komende decen-
nia. Durven wij het doorgedreven 
consumentisme van deze tijd, de 
wervelwind van overbodige pro-
ducten die de markteconomie 
ons aanbiedt, een halt toeroepen 

De schepping, ons voedsel, dat alles is ons 

volgens Franciscus door de Heer gegeven. 

en net zoals Franciscus in zijn tes-
tament zeggen: “en meer wilden 
wij niet hebben”? (Test 17) 
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VASTEN ALS HET 
OPVOEDEN VAN DE ZIEL 

Hayat El-Marcaee woont in Antwerpen, ze is moslima met Marokkaanse wor-
tels, moeder van drie én studente Gezinswetenschappen. Als ik Hayat vertel 
over het vasten en de armoedebeleving bij Franciscus en Clara van Assisi, vult 
ze spontaan aan. 

Ik kan me wel herkennen in hoe 
Franciscus van Assisi dacht over 
een armoedig leven. Als moslims 
wordt ons gezegd dat we ons ge-
lukkig mogen prijzen als we elke 
dag een dak boven het hoofd 
hebben en te eten krijgen. Al de 
rest is surplus. Het sober leven is 
het leven waar elke moslim recht 
op heeft. Als wij aalmoezen geven, 
zegt Allah dat er niets is om blij om 
te zijn of je een helper te voelen. Je 
geeft de andere gewoon waar hij 
of zij recht op heeft, wat hem toe-
komt. Het is van hem. 

Dat Clara nog een stapje verder 
leek te gaan in het vasten, maar 
uiteindelijk toch beseft dat het om 
aanbidding gaat, herken ik. Aan-
bidden heeft soms ook iets com-
petitiefs in de zin van: ik wil het nóg 
beter doen, ik wil nóg meer doen 
voor Allah. In de islam is het vasten 
de enige daad die we niet voor 
onszelf doen, maar echt voor God. 
Voor het geven van aalmoezen 
worden we beloond. Het gebed 
hebben we nodig als mens, om 
onszelf te reinigen en in gesprek 
met God te gaan. Maar het vasten, 
hoewel je er veel voor terugkrijgt, is 
echt voor Hem. 
Daarom is het voor ons bemoe-
digend om te vasten, niet alleen 
in ramadan, de verplichte vasten, 
maar ook zijn er maandelijks drie 
dagen en wekelijks twee dagen 

Auteur:
Barbara Mertens

Rubriek:
Uit eerste hand

WIST JE DAT? 

• Wist je dat sinds 1967 de Belgische bisschoppenconferentie 
besliste dat Aswoensdag en Goede Vrijdag voorgeschreven 
vastendagen zijn. De onthouding van vlees is niet meer ver-
plichtend. Alle vrijdagen zijn boetedagen, dagen van inkeer 
en gerichtheid op God. 

• Franciscus en Clara vastten van Allerheiligen tot Kerstmis en 
van Driekoningen tot Pasen. 

waarop het vasten vrijblijvend 
wordt aangeraden. Het is gezond, 
zowel lichamelijk als spiritueel. 

Wat doet het vasten met jou? 

Vasten is het opvoeden van de ziel. 
Het leert je het wereldse los te la-
ten. In de islam vast je met alle zin-
tuigen. Je vast met je ogen, je oren, 
je mond, je reukzin, alles moet zui-
ver zijn. Dus je onthoudt je niet al-
leen van eten, maar ook van boos-
heid, geroddel, slechte beelden, 
roken, … Omdat je de hele dag 
vast, word je aan je geloof herin-
nerd, aan wat mag en wat niet. Het 
vasten is een soort confrontatie 
met jezelf als dienaar van God. Tij-
dens het vasten word je ook aan-
gemoedigd tijdig te bidden. Het 
gebed komt altijd eerst. Wie niet 
bidt, moet niet gaan vasten. 
Zelfs de vermoeidheid die het vas-
ten met zich meebrengt, is een 
spirituele staat die je meest kwets-
bare kant naar boven brengt. Het 
doet je beseffen: wat ben ik zonder 
Allah? Allah is ar-Razzaaq, de Voor-

ziener, de Schenker. Allah voorziet 
ons in alles en biedt steun tot groei, 
zowel voor ons lichaam als voor 
onze ziel. 
In het gebed moet je je heel be-
scheiden opstellen. Het begint 
met ‘Allahu Akbar’, ‘God is Groot’. 
Hoe vaak zeg ik dat zonder echt 
te beseffen dat ik voor mijn Heer 
sta, de Heer der werelden? Er is een 
geleerde die zegt: begin je gebed 
niet met een leugen. Het is belang-
rijk te beseffen dat Hij daar is. Het 
brengt je bij de vraag: hoe nietig 
zijn wij ten opzichte van Hem? En 
tegelijkertijd ontvangen we zoveel 
van Hem. Hij zorgt voor ons allen, 
één per één, beheert alles. Hij ze-
gent ons door de natuur ter be-
schikking te stellen voor ons. 
Vasten is altijd terug een kans, een 
herstart. Je gaat terug in de Koran 
lezen en bent er heel de maand zo 
mee bezig dat er een beetje van 
bijblijft in het jaar. Tegen wanneer 
je het verliest, is de ramadan er te-
rug. Elk jaar krijg je de kans terug te 
keren naar de bron. Het vasten is 
een heel grote zegening! 
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DE JUISTE MAAT VAN 
VASTEN Auteur:

Barbara Mertens
Rubriek:

Handlanger

Zr.  Beatrijs,  ik leerde 
je kennen als claris in 
monasterium ‘De Bron’ 
in Nijmegen, nu leef je 
in het Stadsklooster San 
Damiano. Wat trok je aan 
om aan te sluiten bij  deze 
nieuwe leefgemeenschap? 

Ik heb er in het lang en breed 
over nagedacht, me de vraag 
gesteld of ik dat mijn gemeen-
schap ‘De Bron’ wel kon aan-
doen. Maar ik vond het zo’n 
unieke kans, ik wilde dit gewoon 
heel erg graag en ik ben ervan 
overtuigd dat ik hier ook mijn 
eigen inbreng kan hebben. Het 
mogen meedoen aan dit pro-
ject vind ik geweldig: het samen 
inzetten met drie ordes om de 
franciscaanse aanwezigheid in 
deze stad op de kaart te zetten. 
Dat ik de kans heb om daar mijn 
krachten aan te geven. 

Je begint ook aan iets nieuws, 
dat is zo voor iedereen die hier 
meeleeft. Het idee om met drie 
ordes samen te leven onder 
één dak, om een aantal dingen 
gezamenlijk te doen en een 
aantal dingen apart in de eigen 
groep en daar toch één geheel 
van te maken. Hoe samen een 

beetje gemeenschap vormen? 
Dat is een prachtige uitdaging. 
Ik houd wel van mijn schouders 
zetten onder iets nieuws. 

Het stadsklooster 
is  het vroegere 
kapucijnenklooster.  Een 
bijzondere plek om te 
wonen, li jk t me?

Het is een unieke locatie omdat 
het toch een groot, historisch 
gebouw is. Dat heeft nadelen 
omdat het duur is wat onder-
houd betreft en niet milieu-
vriendelijk. Maar we doen wat 
mogelijk is binnen de wetge-
ving om dat te verbeteren. 

De ideale handlanger om ons wat meer te vertellen over het vasten is zr. 
Beatrijs Corveleyn. In het Stadsklooster San Damiano in Den Bosch maakt 
ze samen met haar medezuster-claris Elisabeth deel uit van een dynamische 
franciscaanse leefgemeenschap. In het stadsklooster wonen franciscanen, 
kapucijnen, clarissen en leden van de orde van franciscaanse seculieren sa-
men. Zij leven ieder volgens hun eigen regel, maar toch onder één dak. Ook 
de Franciscaanse Beweging is er gehuisvest. 
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Hoewel we midden in de stad 
wonen, hebben we een redelijk 
grote tuin. De laatste jaren dat 
de kapucijnen hier woonden, 
gebeurde daar niet veel in. Er 
is dus werk in de tuin, maar dat 
biedt ons de gelegenheid er 
iets van te maken dat helemaal 
in de spiritualiteit van nu past. 

Vind je als claris genoeg stilte 
en afzondering te midden van 
deze dynamische gemeen-
schap én te midden van de 
stad? 

We hebben hier elk onze eigen 
woonvleugel. Beneden is het ge-
meenschappelijk gedeelte met 
refter, keuken, spreekkamers, 
kerk, kapel en ontvangstruimtes. 
De broeders wonen op de eer-
ste verdieping. Op de tweede 
verdieping is er een gang voor 
de zusters en een gang voor 
de leden van OFS. Het grootste 
gedeelte van mijn leven speelt 
zich af op de tweede verdie-
ping, waar ik mijn woon-, werk- 
en slaapruimte heb. De beleving 
van de stilte is voor mij erg be-
langrijk. Ik ben dan ook erg blij 
met de stilte op onze afdeling, 

zeker ook in de avond; stilte die 
we soms doorbreken voor een 
recreatie met alle bewoners. 

Omdat er beneden aan de 
voorkant een dubbele gang is, 
hoor je in de rest van het kloos-
ter heel weinig van wat er be-
neden aan beweging is. En er 
gebeurt best veel, ook nu in 
coronatijd. We hebben een cof-
fee-to-go project voor thuis- en 
daklozen. En daar wordt gretig 
gebruik van gemaakt. Erg mooi 
dat dit kan en dat ik daaraan 
mee kan werken. 

Clara en haar zuster s 
kozen voor een leven in 
armoede. Dat hield ook 
in dat ze altijd vast ten. 
Waarom kozen ze daar zo 
uitdrukkelijk voor? 

Het vasten was in de middel-
eeuwen een belangrijk asce-
tisch middel voor religieuzen, 
maar ook voor leken. Er werd 
precies voorgeschreven op 
welke dagen er gevast moest 
worden, wat vastenspijzen wa-
ren, … Bij Franciscus, en meer 

nog bij Clara, zien we dat zij er 
nog een schepje bovenop de-
den, of beter gezegd, eraf haal-
den. Ze gingen strenger vasten 
dan algemeen gebruikelijk was. 
Dat zie je terug bij veel middel-
eeuwse vrouwen. 

Opvallend is dat er heel wat 
vastenregelingen zijn die naad-
loos aansluiten bij het seizoen. 
Je kunt het vasten niet los zien 
van de historische context. Er 
mochten bijvoorbeeld geen 
verse groenten gegeten wor-
den, maar er wáren geen ver-
se groenten op het einde van 
de winter. Er werd veel honger 
geleden als alle voorraden op 
waren en het nieuwe er nog 
niet was, bij de overgang naar 
de lente. Pas in de veertiende 
eeuw zorgden landbouwtech-
nische verbeteringen voor een 
grotere voedselproductie. 

Hoe zou je het doel van 
de vasten omschrijven? 

Het vasten is een religieus oe-
fenmiddel dat in alle religies te-
rugkomt als het zich onthouden 
van wat je niet echt nodig hebt 
om in leven te blijven. Maar het 
mag geen doel op zich wor-
den: ik vast strenger dan jij. Ook 
Clara begon te streng te vasten, 
tot de bisschop en Franciscus 
haar opdroegen elke dag min-
stens iets te eten. 

In onze cultuur is het vasten een 
ingewikkeld verhaal. We zien al 
te vaak dat mensen in een ziek 
makende vastenspiraal kunnen 
belanden. Je gaat je vergelij-
ken, verlangt nog slanker te 
zijn of met nog minder toe te 
komen. Waar het om gaat is dat 
vrouwen aangeven: ik ben baas 
over mijn eigen lijf. Als je daarin 
doorschiet, gaat het fout. Het 
gaat altijd om - wat Aristoteles 
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noemt - de juiste maat. Je vol-
proppen is ongezond, te streng 
vasten is ongezond. De juis-
te maat is niet voor iedereen 
hetzelfde. Het is belangrijk in 
je eigen leven de maat te ont-
dekken van vasten, eten, spor-
ten, … met jouw gezondheid, 
leeftijd en mogelijkheden. 

Vasten, je iets ontzeggen, staat 
niet los van genieten. Als ik een 
heel jaar door aardbeien eet, 
dan geniet ik er minder van 
dan als ze er alleen maar zijn in 
het seizoen. Als iemand alleen 
maar vast zonder te kunnen ge-
nieten van eten als het er wel is, 
heb ik daar vragen bij. Dat zie 
je ook terug bij Clara van Assisi, 
op de feestdagen, maar ook als 
een zuster ziek is. Clara vraagt 
dan of er iets is dat ze graag 
zou eten en dan wordt daar als 
vanzelfsprekend voor gezorgd, 
binnen de mogelijkheden van 
het klooster. 

Hoe krijgt het vasten 
vorm in jouw leven? 

De laatste jaren wat minder, 
maar vroeger heb ik geëxperi-
menteerd met het vasten. In-
tussen merk ik dat er zich iets 
van een vanzelfsprekendheid 
heeft opgebouwd. Eén keer per 
maand hebben we een stille 
dag. Door de omstandigheden 
hier kan ik die wat vaker doen, 
bijvoorbeeld op zaterdag. Dan 
neem ik geen maaltijden, al-
leen wat yoghurt en fruit, en 
veel kruidenthee. De eerste ja-
ren kan je enorm gefascineerd 
zijn door allerlei soorten eten, 
gewoon omdat je je voorge-
nomen hebt om die dag niet te 
eten. Maar ik heb gemerkt dat 
je je lichaam daarin kan opvoe-
den, totdat het vasten uiteinde-
lijk geen inspanning meer kost. 
Als positief effect win je niet al-

leen tijd, maar je vindt rust en 
ruimte in jezelf. Een dag minder 
eten, of tijdens een retraite een 
week lang, en alleen maar licht 
verteerbare dingen, creëert fy-
siek maar ook psychisch een 
lichtheid in jezelf, een open-
heid, een soort van leegheid 
waar iets anders in kan komen. 
Daarom vind ik het een mooie 
combinatie met een stille dag 
of retraite. Je maakt ruimte voor 
geestelijke voeding, terwijl je 
niet vol zit met fysieke voeding.

 
Zodat je aandacht daar naar-
toe kan gaan … 

Vasten kun je op een heel zin-
volle manier doen buiten elke 
religie om, als een reinigende 
vastenkuur waarbij je eten af-
bouwt, kruidenthee drinkt, … 
Als het gaat om de veertigda-
gentijd gaat het om versobe-
ren en het jezelf op een ge-
zonde manier iets onthouden, 
waardoor er een soort leegte of 
ruimte komt in jezelf. Uiteinde-
lijk is vasten dan een oefening 
om meer mens te worden, om 

ballast, frutsels en franjes los te 
laten. Het is een oefening, en 
een oefening is altijd gelukt. 
In een diepere betekenis be-
tekent vasten dat ik me open 
voor de Eeuwige, met open 
handen leef, ontvang wat ik ge-
kregen heb en daarvan geniet! 

Met Vaticanum II is de praktijk 
van het vasten in de christelijke 
wereld verloren gegaan, enkel 
Aswoensdag en Goede Vrijdag 
zijn nog vastendagen. In ande-
re religies, zoals het Jodendom, 
de islam, het hindoeïsme, is die 
traditie bewaard gebleven. De 
laatste jaren komt het gelukkig 
terug in de belangstelling, met 
acties als ‘veertig dagen zonder 
vlees’. Het is belangrijk op zoek 
te blijven gaan naar wat het 
vasten vandaag voor ons kan 
betekenen. Het kan ons helpen 
terug bewuster met voeding 
om te gaan. 

Lees ook: B. CORVELEYN osc en 
E. LUURTSEMA osc, Clara’s Bron. 
Recepten voor eenvoudig leven 
en (h)eerlijk koken, Heeswijk 
Dinther, 2017. 
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Wanneer ik de ‘Geschriften van Franciscus’ opensla, dan vind ik wel 
niet zoveel over vasten. In de 1ste Regelredactie van 1221 schrijft 
hij in het 3de hoofdstuk: 

Daarom vasten alle broeders 
van het feest van Allerheiligen tot Kerstmis 
en van Driekoningen, 
toen onze Heer Jezus Christus begon te vasten, 
tot Pasen. 
Maar op andere tijden zijn zij volgens deze 
levenswijze 
alleen verplicht om vrijdags te vasten. 
En zij mogen volgens het evangelie 
van alle spijzen eten die hun worden voorgezet. (1 RegMB 3, 11-13) 

De broeders vastten van begin november tot aan Pasen (begin lente). 
Het was de periode dat ze moeilijk konden rondtrekken en langere 
tijd in de kluizenarijen verbleven. En in die kluizenarijen kregen ze alle 
ruimte en tijd om meer met God bezig te zijn. Maar de Regel voor de 
kluizenarijen laat zien dat je altijd rekening moest houden met de ge-
meenschap. Het kerkelijk gebed werd samen gebeden; men at samen 
en te gepasten tijde deed men werkzaamheden binnen en voor de 
gemeenschap. Maar er was voldoende tijd om te mediteren en in de 
kluis met God bezig te zijn. Moet ik wel even vertellen dat de kluis (of 
spelonk) de plaats bij uitstek was om persoonlijk met God in contact 
te komen. Immers, in de kluis kwam niemand op bezoek en at men 
niet. Het was zo een beetje je persoonlijke gebedsruimte. 

Vasten leek voor Franciscus en zijn gezellen niet enkel een kwestie van 
ascese (vlees derven, éénmaal per dag een volle maaltijd, enz.) maar 
vooral een tijd van intense ervaring van de aanwezigheid van God in 
je leven en in het leven van de broederschap. Ik zou het zo durven 
zeggen: de ascese en de onthouding zijn het gevolg van de intensie-
ve ontmoeting met de Heer. 
Goed, dat klinkt heel mooi: intensieve ervaring van Gods aanwezig-
heid. Maar wat betekent dat en hoe kom je er? Als antwoord op die 
tweede vraag vinden wij in de bronnen korte gebeden, die Franciscus 
voortdurend herhaalde (een soort Jezusgebed?). En bij Thomas van 
Celano vinden wij een verhaal dat dit bevestigt. Bernardus van Quin-
tavale hoort en ziet bijvoorbeeld hoe Franciscus een hele nacht bezig 
is met het herhalen van het korte gebed: “Mijn God, wie ben jij en wie 
ben ik?” 

Zo vinden wij meerdere gebeden. Misschien waren deze korte gebe-
den een hulp tot Godsontmoeting. 
Wat er dan gebeurde? Een ander verhaal uit de bronnen vertelt hoe 
Franciscus niet enkel het lijden van Christus overwoog, maar dat hij 
het beleefde door de tranen die hij stortte. 
In feite ontdekken wij heel concrete stappen die leiden naar een con-
creet beleven van het evangelie en door het evangelie van de aanwe-
zigheid van Christus. Misschien is het de moeite waard om dit in deze 
vasten even te proberen. CO
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FRANCISCAANS 
LABYRINT IN
MEERSEL-DREEF 

Auteur:
Kenny Brack

Rubriek:
Een hand vol

vooraf aan het Labyrint 

De broeders van Meersel-Dreef 
sparen tijd noch moeite om het 
gekende processiepark (Maria-
park) dat in oude tijden ooit 
nog ‘Genadedal’ heette, bij de 
tijd te brengen. Het blijft niet al-
leen bij het opknappen van de 
talrijke monumentjes en heili-
genbeelden her en der in het 
park, maar het strekt zich uit tot 
soms een totale heraanleg. 
Zo stelden de broeders en de 
vrijwilligers vast dat het 30 jaar 
oude sparrenbosje helemaal 
overtop aan het geraken was 
en kortom: geen lust meer voor 
het biddend en genietend oog 
van de voorbijganger. Het werd 
daarom vorig jaar grondig ver-
wijderd. 

het idee van iets anders 

Toen de gardiaan van Meer-
sel-Dreef in het archiefboek 
duikelde, stelde hij vast dat het 
park sinds haar bestaan steeds 
werd aangepast aan de religi-
euze noden van de tijd. Er wa-
ren tijden dat er voortdurend 
toevoegingen kwamen omdat 
dit tegemoet kwam aan het ge-
loofsleven van die tijd. Waarom 
dit dan ook nu niet doen, nu er 
plots een hele plavei grond ter 
beschikking kwam. 

het idee van een labyrint 

Het was een meevaller dat een 
groepje franciscaanse religieu-
zen en OFS-leden (waar br. Ken-
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ny tussen zat) zich twee jaar ge-
leden over de 2de Brief van Clara 
aan Agnes bogen en van zuster 
cursusleidster (een zuster claris 
uit Megen) de opdracht kregen 
om uit die brief vragen te filte-
ren die in een geestelijk gesprek 
goede dienst konden bewijzen. 
Toen de vragen vorm begonnen 
te krijgen kwam ‘de weg’ enorm 
centraal te staan. Zou het gek 
zijn om die vragen in te planten 
in een soort labyrint? Een fran-
ciscaans labyrint … bij ons we-
ten bestond dit nog nergens.
Toen de plavei grond een be-
stemming zocht, kwam dus 
het labyrint-idee naar voren. Er 
werd gepolst bij zuster Esther 
Zonjee uit Megen: wat vond zij 
ervan? waren er nog aanvullin-
gen nodig? 
In de plaatselijke kapucijnen-
gemeenschap kwam - van-
zelfsprekend - het idee ook ter 
sprake. En … het licht stond 
sneller op groen dan wie van 
ons dit had kunnen plannen. 

de realisatie van het labyrint 

Nadat br. Kenny een hele studie 
deed over allerhande modellen 
van labyrinten en verschillende 
labyrinten in Nederland ging 
bekijken, werd er gekozen voor 
het model uit de eeuwenoude 
Franse Onze-Lieve-Vrouweka-
thedraal van Chartres. Dit laby-
rint is erg groot, maar het pas-
te juist in de open vlakte in de 
linkerhoek van het park. Tuin-
bedrijf ‘Tuinidee’ werd bereid 
gevonden om het ruimtelijk 
aan te leggen en zou later de 
planten leveren. 

Plantenideeën van Tini Brugge 

Om het zo franciscaans moge-
lijk uit te werken en ... te be-
planten, kwam br. Kenny op het 

idee om mevrouw Tini Brugge 
te mailen. Zij ontwierp destijds 
de prachtige ‘Hof van Lof’ in de 
kloostertuin van het Megense 
franciscanenklooster. Tini was 
er als de kippen bij om Meer-
sel-Dreef te bezoeken en liep 
onmiddellijk over van ideeën. 
Eerst werd gedacht om de 
plantenkeuze aan te passen 
aan de wandelvragen op de 
neergezette paaltjes. Uiteinde-
lijk kozen we ervoor om met 
planten een kleurenwaaier te 
creëren … kleuren die een rol 
spelen in het Zonnelied van 
Franciscus. 

het ‘waarom’ van een labyrint 

Het is gewoon nodig om in 
onze tijd plaatsen te creëren 
waar rust, meditatie en her-
bronning op het leven moge-
lijk zijn. Het Mariapark heeft 
dit steeds in zich gehad en 
onze kapucijnenorde is daar, 
in het voetspoor van Francis-
cus, steeds mee bezig geweest. 
Naast verscheidene aposto-
laatsdomeinen en allerlei bij-
stand aan even zoveel mensen, 
vind je waar dan ook ter wereld 

de meeste kapucijnenkloosters 
op schilderachtige plaatsen 
waar er .... rust is; waar mensen 
zich kunnen terugtrekken. Het 
Mariapark in Meersel-Dreef is 
zo’n plaats waar je de hemel de 
aarde voelt raken. Er zijn heel 
wat mensen die nood hebben 
aan reflectie en rust op van na-
ture energetische plaatsen zo-
als Meersel-Dreef. Kapucijnen 
willen er altijd voor ‘alle’ mensen 
zijn. In het park kunnen men-
sen terecht die op een klassie-
ke manier willen bidden. Alle 
rozenkransgeheimen, kruisweg 
en smarten van Maria zijn be-
leefbaar in een oase van groen. 
Op voorspraak van talrijke hei-
ligen kan er in alle hoeken en 
kanten van het park worden 
gebeden en kaarsen gebrand. 
En nu kan er ook op iets meer 
franciscaans verinnerlijkte wij-
ze gemediteerd en gewandeld 
worden! Dionysos pleegde het 
reeds eeuwen geleden te zeg-
gen: “wandelen lost alles op” 
... en het labyrint als vorm en 
meditatiemethode legt je een 
ongekende rust op door haar 
‘loop’. Als mens ga je al wan-
delend nadenken over je be-
stemming; bij een labyrintwan-
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deling denk je dat je bijna aan 
het midden komt, en plots leidt 
de weg je er weer helemaal van 
weg; en als je dan in het mid-
den bent, word je via dezelfde 
weg weer teruggestuurd naar 
het begin. 

De aanplant en de inloop 

Al wat hier verteld is, werd 
nauwgezet uitgewerkt en uit-
gedacht op de juiste tijd, zodat 
de aanplant kon gebeuren voor 
de winter zijn intrede deed. 
De broeders Przemek, Igor, Jan 
en Kenny vulden - samen met 
klusjesman en parkbehoeder 
Louis Peemen - in twee bewe-
gingen de plantruimten van 
het labyrint. Eerst met goede, 
vruchtbare teelaarde. Een week 
later werden de planten gele-
verd. Gekozen per kleur en zo 

gekozen dat er gans het seizoen 
‘bloei’ kan zijn. Driekwart van 
de dag werd er stevig gewerkt. 
De worteltjes van de plantjes 
kunnen zich nu volop hechten 
en water opslaan zodat ze, bij 
mogelijke droogteperiodes, te-
gen een stootje kunnen. 

Wil je enkele grappige film-
pjes zien van de stapsgewijze 
aanleg? https://youtu.be/ovi_
TSQo4vU
Of surf gewoon naar het Youtu-
bekanaal: Kapucijnenklooster 
Meersel-Dreef en je komt het 
zo wel tegen.   

bewandelen en rusten in de 
wilgenhut 

Ondertussen genoten al menig 
parkbezoeker en stiltezoeker 
van het labyrint. De vragen zijn 

indringend en inspirerend, het 
geheel op zich oogt rustge-
vend. Nu wachten op de lente 
en de zomer … het labyrint in 
volle pracht. 
Naast het labyrint plantten 
we alvast een begin van een 
wilgenhut aan. Door o.a. de 
aanwezigheid van een bele-
vingscentrum en gastenver-
blijf in het klooster, verblijven 
er in normale tijden nogal wat 
jeugd- en schoolgroepen. Na 
een labyrintwandeling napra-
ten in een zachte wilgenhut 
kan dan zalig zijn! 

Zo weet je, beste lezer, welke 
prachtige bestemming op je 
staat te wachten als je vakan-
tie in eigen land beleeft.  Wel-
kom in het paradijselijke Meer-
sel-Dreef. 

PROVINCIAAL KAPITTEL 
UITGESTELD WEGENS 
CORONAPANDEMIE

Auteur:
Kenny Brack 

Rubriek:
Een hand vol

Normaal gezien hadden we in 
dit nummer een terugblik ge-
pland op het voorbije triënnaat 
van ons bestuur. Want in maart 
2021 zou het provinciaal kapit-
tel doorgaan.

Vanwege corona-besmettings-
gevaar vraagt onze generale 

minister echter om alle rond 
deze tijd geplande kapittels uit 
te stellen. 
Op de laatste bestuursverga-
dering werd daarom beslist 
om het kapittel te verschuiven 
naar september 2021 … de 
alleruiterste datum die moge-
lijk is.

Voorlopig blijft ons bestuur 
dus in de gekende samenstel-
ling.
In een later Handdruknummer 
kan je dus wel een artikel lezen 
over de avonturen van het hui-
dige bestuur. 
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ALS SOBERHEID 
BEVRIJDEND WERKT 

DE KRACHT VAN EEN GEZINSVAKANTIE 
MET TAU 

Auteur:
Barbara Mertens

Rubriek:
Een hand vol

Herlinde, kan je jezelf 
en jouw familie eens 
voor stellen? 

Zeker! Mijn man Frank is leer-
kracht in het 5de en 6de jaar 
technisch onderwijs. Samen 
hebben we drie kinderen, Lune 
(19), Roosje (17) en Wonne (14). 
Twee jaar geleden waren ze 
dus 17, 15 en 12 jaar. Ikzelf ben 
zelfstandige, ik heb een praktijk 
in Mental Coaching. 

Mijn man leerde ik kennen via 
de CM, waar we beiden chris-
telijk animator waren. We delen 
een interesse voor zingeving. 
Met de Missionarissen van het 
Heilig Hart gingen we op zinge-
vingsweekend of op trektocht, 

en we waren beiden aangeslo-
ten bij Marriage Encounter. Na 
ons huwelijk gaven we zelf ook 
weekends aan verloofden rond 
communicatie en koppelvor-
ming. 

Hoe ik in de mailinglijst van 
TAU terecht kwam, weet ik 
niet, maar ik ontving een email 
met het aanbod van de ge-
zinsvakantie. Het idee iets met 
onze kinderen te doen waar-
in zingeving vervlochten zat, 
maakte ons blij. We zochten al 

langer naar hoe we hen waar-
den konden meegeven die het 
opvoedkundige overstijgen, 
m.n. rond zingeving en jezelf 
in een groter geheel plaatsen. 
In het kerkelijk gebeuren von-
den we daar onze draai niet 
meer in, waardoor we het na 
verloop van tijd loslieten. Maar 
ik heb het altijd als een leegte 
en een gemis ervaren. Op ge-
zinsvakantie kreeg dat gelovig 
stukje ruimte, zonder dat ik het 
gevoel had stukken te moeten 
parkeren om iets waardevol 
over te houden. 

Jullie hebben drie 
tiener s,  konden die zich 
ook onmiddellijk in het 
opzet vinden? 

Eigenlijk wel. We hebben geen 
dwarse tieners, ze zijn vooral 
zoekend. Zeker de twee meis-
jes hebben dit ook altijd in zich 
gehad, de ‘feeling’ met zinge-
ving in welke vorm dan ook. 
We hadden zelf wel een aarze-
ling: gaat het niet té katholiek 
zijn? Het was een sprong in 
het diepe. Maar als ik de foto’s 
op de website bekeek, gaf het 

Het was ‘derde keer, goede keer’ voor Herlinde Aerts en haar gezin. In juli 
2019 trok ze samen met haar man Frank en hun drie kinderen naar Assisi voor 
de gezinsvakantie van TAU. De twee eerste edities moesten ze laten passe-
ren, maar de derde keer zat het goed. En ze hebben het zich niet beklaagd! 
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toch een sfeer weer waarvan ik 
dacht dat we ons er wel in zou-
den kunnen vinden. Ook het 
eerste telefonisch contact met 
Jan, zat goed. We voelden: dit 
zijn gewoon allemaal gezinnen 
die vanuit een verbondenheid 
hun vakantie samen doorbren-
gen. Kamperen was ons niet 
vreemd, daar keek mijn man 
erg naar uit. Uiteindelijk heb-
ben we niet lang geaarzeld. 

Hoe is  het voor jullie 
geweest? Zijn er 
momenten die je 
bijzonder bijblijven? 

Halverwege de gezinsvakantie 
zei ik tegen Frank dat het de 
allereerste keer was dat ik als 
moeder het gevoel had vakan-
tie te hebben. Gewoon al het 
feit dat er een kookploeg is, dat 
ik nooit moest nadenken over 
winkelen of eten, betekende 
zoveel. 

Waar ik in het algemeen het 
meeste deugd van had, is het 
gevoel van bevrijding dat je 
krijgt als de dingen sober wor-
den. Je ligt niet wakker van je 
kapsel of je outfit. Ook wat eten 
betreft. Het was veel soberder 
dan thuis en dat was een enor-
me opluchting. Dat element 
soberheid is zo typerend aan 
het hele Franciscusgebeuren. 
Het zat in alles verweven. Ik was 
dankbaar ook om te voelen 
hoe vlot mijn kinderen daarin 
meegingen. Het stelde me ge-
rust over onze opvoeding. We 
hebben er geen verwende kin-
deren van gemaakt! 

Die soberheid sijpelde nadien 
zeker nog vier of vijf maanden 
door. Het bepaalde hoe we 
gingen winkelen en de dingen 
thuis aanpakten. Nu staan we 
weer op het punt van vóór ons 

vertrek, maar die ervaring is in 
onze cellen gekropen.

 
Dat doet me denken aan 
wat Franciscus in zijn 
testament schreef:  ‘En 
meer wilden wij  niet 
hebben’ 

Het is echt leren doorhebben 
wat je nodig hebt en wat niet. 
Alsof er laagjes komen over de 
perceptie van jezelf. Met Kerst-
mis ben ik sinds lang nog eens 
nieuwe kleding gaan kopen, 
omdat ik het écht fijn vond dat 
eens te doen. Als je doorhebt 
wat je echt nodig hebt, dan 
besef je ook wat echt genieten 
is. Als je nee duidelijker wordt, 
wordt je ‘ja’ dat ook. Dan wordt 
je ‘ja’ op genieten, een vólle ja! 
Door hoe we daar geleefd heb-
ben, voel je hoe je méér geniet 
als iets er wel is. We hebben 
absoluut geen ontbering ge-
kend, maar de dingen worden 
terug bijzonder als je er minder 
van hebt. Alleen ijsjes waren de 
uitzondering op deze regel, die 
hebben we in Assisi meer ge-
geten dan we hier doen! 

Heb je Franciscus van 
Assisi  op een andere 
manier leren kennen? 

Wat mij verraste was de speels-
heid en de lichtheid van een ge-
beuren dat onder het katholieke 
valt. Dat had ik nog niet vaak er-
varen. Dat kinderlijke kwam op 
vakantie tot uiting in het zingen, 
het dansen, de poppenkast. Ook 
de heel eenvoudige spreekstijl 
van de teksten, maakte het licht. 
Het was een bijna kinderlijke, 
eenvoudige wijsheid die werd 
gebracht. 
Ook de verwondering om de 
natuur herontdekte ik. In onze 

cultuur worden we overstelpt 
met yoga en mindfulness, er 
wordt vaak verwezen naar de 
natuur. Maar door de gezinsva-
kantie leerde ik eenvoudig aan-
wezig te zijn in de natuur, die 
is zoals hij is. Ik denk dat Fran-
ciscus verliefd geworden is op 
de natuur ! Dat heb ik zelf nog 
niet, dus hij moet toch nog iets 
anders gezien hebben dan wat 
ik zie. 

Tegelijkertijd, omdat er een 
hoop verantwoordelijkheden 
en tierlantijntjes wegvielen, 
kwam er ook ruimte en aan-
dacht vrij om beter te kijken en 
te beseffen wat een prachtige 
kinderen we hebben. 

Wat bleef jullie kinderen 
bij? 

Deze week vroeg ik Wonne wat 
voor hem het fijnste geweest 
was. Gewoon op de camping 
zijn, was zijn antwoord. Het 
kunnen samenspelen met de 
kinderen, salamanders, schor-
pioenen en slangenhuiden 
zoeken, dennenappels gooien, 
… Plezier halen uit de eenvou-
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dige natuur was het beste van 
zijn hele vakantie, en niet het 
sjieke lastminute hotel onder-
weg, met uitgebreid buffet, 
zwembad, jacuzzi. Hoewel dat 
ook fijn was. 

Voor Lune was het haar vuur-
doop. Ze zat in de monitoren-
ploeg en had de moni-oplei-
ding van de CM gevolgd, maar 
nog geen kamp begeleid. Ze 
was zenuwachtig, maar samen 
met haar zus Roosje, Anne-lotte 
en Daniël waren ze een kwartet 

om ‘U’ tegen te zeggen. Ze zijn 
contact blijven houden. Met 
hun vier hadden ze zo’n fijne 
vriendschap, als enige tieners. 
De TAU-kruisjes dragen ze nog 
steeds. 

Ze stonden alle drie erg open 
om anders te kijken naar mate-
riële dingen. Want ergens is het 
bijna 12 dagen catechese-les, 
telkens horen kinderen hoe 
Franciscus en Clara keken naar 
… Ze konden zich er in vinden 
en maakten het zich ook eigen.

Hoe er vaarden jullie het 
contac t met de andere 
gezinnen? 

Op de ontmoetingsmomen-
ten na het wandelen, wisselde 
je telkens uit met iemand rond 
een bepaalde vraag. Het was 
fijn om zo’n gesprekken aan 
te gaan met mensen die nog 
wildvreemd zijn. Het geeft je 
de kans iemand echt te leren 
kennen, iets van hen te mogen 
zien of van jezelf te tonen. Ook 
tijdens het stappen zelf komen 
er andere verhalen los. 

Ook Assisi verkennen in groep 
met vaak een verklede gids, 
was heel aangenaam. We kre-
gen op geanimeerde wijze veel 
informatie en weetjes mee die 
het leven van Franciscus leven-
dig maakten. 

Keren jullie nog terug 
naar Assisi  als het weer 
kan, denk je? 

Absoluut, als het goed gaat, 
deze zomer nog! Mijn twee 
dochters gaan terug mee op 
gezinsvakantie, als moni’s. En 
mijn ouders hebben ons on-
verwacht voor hun vijftigste 
huwelijksverjaardag de gezins-
vakantie cadeau gedaan. Deze 
keer gaan zij ook mee!  

Voel je het al kriebelen? Komende zomer trekt 

TAU opnieuw met gezinnen naar Assisi. Deze 

gezinspelgrimstocht houdt rekening met de 

COVID-19 maatregelen.

Lees meer op www.franciscaansleven.be. 
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TERUGBLIK 
ADVENTSBEZINNINGEN 
2020: MET FRANCISCUS 
RONDOM DE STAL 

Auteur:
Stijn Demaré

Rubriek:
Een hand vol

Stille stalmeditaties 

Geert verwelkomde op 19 de-
cember in Ranst verschillende 
bezoekers in een mooie en in-
getogen stal tussen de geitjes. 
Gewapend met gedichten, 
liederen en verhaaltjes leidde 
hij de bezoekers binnen in het 
kerststalmysterie en de stilte. 
An begeleidde op Kerstdag zelf 
een wandeling van de kerst-
stal aan de St. Antoniuskluis te 
Zottegem naar een echte stal 
in het Meileveld. Anne schreef 
onderstaande getuigenis over 
die bijzondere morgen van 
Kerstdag: 

Op weg naar Kerstmis stonden we afgelopen advent stil bij het verhaal van 
Franciscus en de kerststal van Greccio. Naast de wekelijkse adventsbezinnin-
gen waar Francine, Wies, An en Stijn telkens een nieuw fragment uitwerk-
ten, was er ook de oproep om stil te vallen bij een (Kerst)stal. We blikken met 
een paar getuigenissen en een paar foto’s terug op deze bijzondere tijd. 

“We zochten elk een plekje om in stilte te wachten op de dag die stilaan aanbrak. 
Het was een bijzonder moment. We luisterden naar de stilte, het knetterende 
vuur, de ezel die nieuwsgierig kwam snuffelen en er werd drie keren een 
bezinnende tekst voorgelezen door An. Ze kwam naar de plaats waar we zaten : 
in de stal, op de hooizolder of op een boomstam. Het licht brak helemaal door... 
we voelden blijheid, dankbaarheid, geloof, hoop, vertrouwen en Zijn Liefde.” 
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Kerststallen in alle maten en 
kleuren... 

Op het franciscaans forum heb-
ben velen een foto van hun 
kerststal gepost, zoals de foto 
hierboven van de kerststal te 
Portiuncola van Ramon Koks. In 
verschillende parochies zoals in 
Vlierbeek en in pastorale zone 
Haacht bracht men via QR-co-
des het verhaal van de kerststal 
tot leven in de kerk. Via het eva-
luatieformulier kregen we ook 
verschillende reacties binnen 
waaronder onderstaande ge-
tuigenis:

 “Ik vond het heel fijn om samen onderweg te zijn. 
Het schept een verbondenheid, het weten en als 
het ware bijna voelen dat ik, ‘wij’ worden. Tijdens 
een afscheidsviering die ik via livestream moest 
volgen gaf het stukje tekst “herinneringen zijn als 
strohalmen ...” me veel draagkracht. Bedankt voor 
al het enthousiasme, de inspiratie, de warmte, de 
tijd om veel mensen uit te nodigen en mee op weg 
te nemen.” 
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Auteur:
Kenny Brack

Rubriek:
Op handen

ONLINE VASTENBEZINNING:
WAT IS DE ÉCHTE VREUGDE?  
De orde van de minderbroeders kende tijdens het leven van Francis-
cus al een ongelofelijk succes. Duizenden mensen wilden in de voet-
sporen treden van Franciscus en hem navolgen. Maar het succes van 
de orde groeide Franciscus boven zijn hoofd: hoe rooskleurig het er 
ook mocht uitzien van buitenaf, binnenin was de orde diep verdeeld. 
Het noopte Franciscus ertoe zich de vraag te stellen waarin zijn echte 
vreugde nu lag. Vond hij troost in het succes van de orde? En hoe ging 
hij om met die interne spanningen?

Het verhaal van de echte vreugde gaat over een pelgrimstocht langs-
heen bergtoppen van succes maar ook doorheen de dalen van mis-
lukking en verdriet. Bovenal gaat het over een diep verlangen om als 
pelgrim ooit thuis te mogen komen bij zichzelf en bij God.

Het verhaal van de echte vreugde houdt ons de komende vastenpe-
riode een spiegel voor waar we echte van valse vreugde leren onder-
scheiden: het verhaal leert ons om als pelgrims onderweg sporen te 
ontdekken die leiden naar de vreugdevolle kern van ons bestaan.
Meer info op www.franciscaansbezinnen.be

echte
vreugde
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800 JAAR REGEL VAN FRANCISCUS

VORMSELCATECHESE EN DE LOFZANG
OP DE ALLERHOOGSTE

Dit jaar is het 800 jaar geleden 
dat Franciscus zijn eerste regel-
redactie schreef en bekrach-
tigde, samen met zijn eerste 
broeders.   Om dit, zelfs in co-
ronatijden, niet ongemerkt te 
laten voorbij gaan, zijn onze 
medebroeders Stan Teuns en 
Igor de Bliquy naarstig bezig 
geweest om via Facebook en 
Instagram, moderne hertalin-

De coronamaatregelen voor 
onze eigen veiligheid, zijn te-
gelijk een enorme dwarsligger 
voor een vlotte vormselca-
techese.  Alhoewel het toch 
doenbaar is voor wie de mo-
derne communicatiemiddelen 
weet te gebruiken en nieuwe 

gen rond te sturen.  In de vorm 
van tegeltjes en hertaalde cita-
ten word je als lezer even uitge-
nodigd om er bij stil te staan en 
het eventueel toe te passen op 
je dag of week.  

Een tweede initiatief hierom-
trent is dat het Vlaams kapu-
cijnenbestuur aan 28 mensen 
vroeg (medebroeders en ver-

dingen durft aanmaken.   Aan 
de combinatie van beiden is er 
in de Pastorale eenheid Hoogs-
traten-Rijkevorsel geen gebrek.  
In Meersel-Dreef en Minder-
hout kregen de vormelingen 
enkele weken geleden prach-
tige kleurkaarten cadeau over 
de lofzang op de Allerhoogste 
God van Franciscus van Assisi.  
Het werd een mooie thuisop-
dracht om met mama en papa 
na te denken en later als aan-
loop te dienen naar “Wie is God” 
(voor jou) en het Onze Vader. 
In een volgend nummer geven 
we er verslag van hoe de vor-
melingen verder op weg gaan 

wanten aan onze orde) om bij 
de regelcitaten een impressie, 
bezinning, ervaring of wat dan 
ook bij te schrijven. Waarschijn-
lijk zullen de impressies zo ver-
scheiden zijn als de mensen die 
we aanschreven. Deze komen in 
een kunstig boekje terecht dat 
we hopelijk tegen Pinksteren 
2021 te koop kunnen aanbie-
den.  Je hoort er nog van. 

met een franciscaans thema, 
nl.:  Deemoed en de avonturen 
van onze helden Cisko & Claire.    
Je kan al eens een kijkje nemen 
op www.d-moed.be waarover 
het eventueel zou kunnen 
gaan. 
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Germain (Gaspar) Depraetere
terug aan de Heer van alle leven.

Hij werd geboren in Moen op 25 november 1931,
trad in bij de Kapucijnen op 15 september 1932 en werd priester gewijd op 12 juli 1959.

Hij was 39 jaar missionaris in Congo en 15 jaar pastoor in Spiere-Helkijn.
Hij overleed in het WZC Marialove te Heestert op 16 februari  2021, gesterkt door de ziekenzalving.

Jan Van Dyck

Hij werd geboren te Meeuwen op 3 januari 1928
en is rustig ingeslapen in de avond van 22  februari 2021

De laatste maanden voelde de temperamentvolle en ener-
gieke pater Germain (Gaspar voor de medebroeders en voor 
de mensen in Congo) zich heel moe. De beperkte bezoek-
mogelijkheden omwille van de coronamaatregelen gaven 
hem veel tijd om dankbaar terug te blikken op  zijn rijk ge-
vuld en vruchtbaar leven als priester en missionaris. Hij was 
gereed om in volle overgave afscheid te nemen van dit leven.                                                                                                                                
Een jaar na zijn priesterwijding vertrok hij in 1960 naar de Eve-
naarsprovincie in Congo waar de Vlaamse kapucijnen missi-
oneerden. Zijn werkterrein werd de streek van Bwamanda.   
Tot 1999 heeft hij  er het beste van zichzelf gegeven. Op we-
kenlange tochten bezocht hij onvermoeibaar de vele kleine 
dorpen in de wijde omtrek, bezielde de plaatselijke gemeen-
schappen, bouwde er kerkjes,  had aandacht voor de verbete-
ring van de levensomstandigheden en waardeerde het werk 
van het grote ontwikkelingsproject, CDI-Bwamanda dat in het 
hele gebied actief was. Germain hield van zijn mensen en zij 
hielden van hem. Op het einde van zijn leven  wees hij met 
fierheid en blijdschap naar een foto van kardinaal Fridolin Am-
bongo, aartsbisschop van Kinshasa, afkomstig uit een van zijn 
dorpen. Als kleine  jongen had hij hem gestimuleerd had om 
verder te studeren.                                                                                                                        

Germain hield van zijn familie. Wanneer hij op verlof kwam 
kon hij werkelijk ‘thuis’ komen bij de hele familie en bijzonder 
bij zijn jongste zus Rosa. Hij sprak enthousiast over zijn werk en 
zijn mensen en mocht op veel steun rekenen van zijn familie 
en het uitgebreide thuisfront.                                                                                      
Germain was een wilskrachtige en  beginselvaste doorzetter 
die zijn eigen mening had en daar koppig kon aan vasthou-
den. Doorheen alle inzet was hij een biddende priester die 
een groot hart had voor zijn mensen, en dankbaar was.                                                                                                                                
Toen hij meende dat de tijd aangebroken was om naar Bel-
gië terug te keren, wachtte hij daarmee tot hij de toezegging 
gekregen had van zijn oversten dat hij nog pastoraal actief 
mocht zijn in de omgeving van zijn geliefd Moen. In Spie-
re-Helkijn was hij nog 15 jaar pastoor met de hem eigen 
gedrevenheid en het verlangen om iets van de Afrikaanse 
blijheid te kunnen overbrengen. De laatste vijf jaar genoot hij 
van de goede zorgen van het WZC Marialove. Nu is zijn leven 
voltooid.                                                                                                     
Zijn medebroeders, zijn familie en zeer velen met hen zijn 
dankbaar om wie hij was. We  vertrouwen hem nu voor altijd 
toe aan de liefde van God, onze Vader.   

Jan was het derde kind in het kroostrijke gezin van 12 kinderen. 
Als jonge man trad hij op 1 september 1947 binnen in de orde 
van de minderbroeders-kapucijnen. In het klooster kreeg hij 
een nieuwe naam: Florimond. Na de normale opleiding in het 
noviciaat, de filosofie en de theologie werd Jan op 1 augustus 
1954 door bisschop Catry tot priester gewijd.
In het voetspoor van zijn neef, Jan Evens, wilde Jan naar de 
missies gaan. Zo trok hij, een jaar  na zijn wijding, naar Paki-
stan, waar hij 10 jaar aan pastoraal deed. Maar het  leven als 
missionaris  viel hem zwaar. Jan had  problemen met de totaal 
andere cultuur in Pakistan. Hijzelf zei hiervan: “Dit was voor mij 
een foute keuze”.
Hij kwam in 1966 voor goed terug in de provincie en vond 
zijn nieuwe thuis te Aalst. Hij werd er biechtvader in de eigen 
kerk.  Enkele maanden deed hij er dienst als koster, om daarna 
portier van het huis te worden. Jan was iemand met groene 
vingers. De tuin was zijn groot werkterrein. Was Jan misschien 
niet zo vlug in zijn werk, toch was hij altijd bezig. Hij kon uren 
gebogen staan om te planten en te wieden, om perken op te 
kuisen of aan te leggen. Voor dit werk had Jan gouden handen.

Toen er sprake was om Aalst als huis op te geven, verhuisde Jan 
in 2000 naar Herentals. Ook daar is hij steeds erg bedrijvig ge-
weest in de tuin. Jan kende elk plantje, elke bloem, elke struik 
of boom. Alles wist hij met zijn Latijnse naam te noemen. Hij 
kuiste op en legde aan, zodat de tuin er steeds mooi bij lag.  
In Herentals had Jan ook gedurende vele jaren een buiten-
dienst. Alle dagen ging hij de Heilige Eucharistie vieren bij de 
Broeders van Scheppers. Hij was er graag gezien en werd op 
handen gedragen.
Maar de oude dag knaagde aan zijn gezondheid en zijn werk-
kracht. Een jaar geleden raakte Jan aan zijn rolstoel gekluisterd. 
Met heel veel hulp kon hij nog wat stappen. Dat gebonden zijn 
was voor hem wellicht niet aangenaam. Hij probeerde voort-
durend  uit zijn rolstoel op te staan, waardoor hij wel eens viel. 
Maar niettegenstaande dit alles, hoorden wij Jan nooit klagen.
Op zondagmorgen, 21 februari, moest Jan zijn bed houden. 
Het ging niet goed met hem. Hij kreeg de nodige zorgen. 
Moge Broeder Jan voor eeuwig verder leven bij de liefdevolle 
Vader in de Hemel.

    



Iets voor jou?
• Zou leven in zo’n gemeenschap iets voor jou zijn?
• Inspireert Franciscus je?
• Ben je vrij?
• Vrij voor ...?


