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De Franciscaanse regel is geen 

treinAPP of spoorboekje
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We zijn ondertussen al aan onze derde maand van 2023 begon-
nen.  En 2023 is tegelijk een deur voor een hele reeks franciscaanse 
jubilea. Vroeg of laat zullen we merken dat er heel veel aandacht 
naar het Kerstmisgebeuren van Greccio zal gaan, maar in dit num-
mer willen we op onze manier even focussen op de leefregel die 
Franciscus schreef om het samenleven van zijn broeders te regelen.  
Toen ikzelf jaren geleden in mijn noviciaat zat, kregen wij les van br. 
Sigismund Verhey.  Sigismund was een topper onder de noviciaats-
proffen omdat hij zo ‘down to earth’ was.  Hij was door onze forma-
toren uitgenodigd om ons iets over de Regel van Franciscus bij te 
brengen.  Eén van zijn legendarische uitspraken was:  “Broeders…. 
De regel van Franciscus is geen spoorboekje waar heel het leven 
van A tot Z uitgewerkt staat… Neen, het is een leefdocument, waar 
Franciscus neerschrijft hoe zijn ervaringen zijn in het religieus sa-
menleven en wat tot vruchtbaarheid leidt en wat niet.”  Doorheen 
de jaren en dankzij Sig ben ben ik ook zo naar de regel gaan kijken 
en inderdaad: het is een dynamisch suggestief document dat vrij-
heid geeft.   Typisch Franciscus dus en …. Typisch Sig. 
Laat je verrijken met de bijdragen hierover van Willem-Marie, Da-
niël en Adeel.  
Verder laat dit nummer je een kunstige blik werpen op enkele 
schatten uit de Mindere en ook in de Column loopt dit verder.  Vo-
rig jaar gaven we br. Igor 4 keer een forum om zijn diepste zielen-
roerselen neer te schrijven en voor 2023 vroegen we aan br. Joyson 
om dit te doen met zijn kunstig(e) pen of penseel. 
Vanuit Tau is er zoals altijd weer een prachtig aanbod en br. Adri 
Geerts, Luc Vansina en ikzelf mochten begin februari naar Kali-
mangtan-West (Indonesië) vliegen om een begin te maken van 
een samenwerking tussen kapucijnenprovincie van Pontianak en 
de Kapucijnenprovincie (binnenkort delegatie) van België.  Om te 
weten over wie we het hebben  als we over ‘Indonesische mede-
broeders’ spreken maakten we onder leiding van provinciaal Baga-
rang en secretaris Pio een reeks lange autoritten op het eiland om 
zoveel mogelijk indrukken op te doen, doorheen de talrijke ont-
moetingen met heel wat medebroeders.  Ook daar leest u van in 
dit nummer.  
Veel leesplezier!

Br. Kenny Brack, 
hoofdredacteur
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Honorius
Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis, 
fratri Francisco et aliis fratribus de Ordine 
Fratrum Minorum, salutem et apostoli-
cam Benedictionem: Solet annuere Sedes 
Apostolica piis votis et honestis petentium 
desideriis favorem benivolum impertiri.   
Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris piis 
precibus inclinati, ordinis vestri regulam, a 
bonae memorae Innocentio papa, praede-
cessore nostro, approbatam, annotatam 
praesentibus, auctoritate vobis apostolica 
confirmamus et praesentis scripti patroci-
nio communimus: Quae talis est, 

Honorius, bisschop, dienaar van de diena-
ren Gods, aan zijn beminde zonen, broe-
der Franciscus en de andere broeders van 
de orde van de mindere broeders, heil en 
apostolische zegen.  De apostolische Stoel 
pleegt tegemoet te komen aan vrome wen-
sen en welwillend te voldoen aan passende 
verlangens van hen die een gunst vragen.
Daarom, in de Heer beminde zonen, zijn wij 
uw vroom verzoek welwillende gezind  en 
bekrachtigen wij voor u met apostolisch ge-
zag de regel van uw orde, die door paus In-
nocentius, onze voorganger zaliger gedach-
tenis, is goedgekeurd en die in dit schrijven 
is vastgelegd. En wij verlenen hem bescher-
ming door het gezag van dit schrijven.  Hij 
luidt als volgt:  

REGULA BULLATA (1223) 
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Allereerst is het niet alleen een 
regel, maar evenzeer een leven. 
En een leven is per definitie dy-
namisch. Het leven is geen leven 
als het vast zou staan. En vooral 
van minderbroeders mag wor-
den verwacht dat zij zich in hun 
plannen laten onderbreken door 
één ieder die om hun aandacht 
vraagt. Ten tweede is de inhoud 
van die regel en dat leven dyna-
misch: het heilig evangelie van 
onze Heer Jezus Christus on-
derhouden. Wie zou vaststellen 
wat dit evangelie precies is, zal 
zien dat de Heer het in zijn za-
ligsprekingen als een dynamiek 
heeft verwoord: zalig die… want 
zij zullen…? Bovendien spreekt 
de Heer zelf over een komend, 
en dus dynamisch, rijk. En ten 
slotte komen de drie evangeli-
sche raden: “levend in gehoor-
zaamheid, zonder eigendom en 
in kuisheid”. Ook deze drie raden 
zijn alleen te onderhouden als 
je de dynamiek ervan erkent. 
Het is de broeders nooit gelukt 
precies vast te stellen wat le-
ven zonder eigendom is. En dat 
moet ook niet. Want dat kan in 
de ene situatie anders zijn dan in 
de andere. Als de eerste zin vol 
dynamiek is, dan mag men dat 
ook verwachten van de regels 
die daarop volgen.  
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Auteur:
Willem Marie Speelman

Rubriek:
Uit eerste hand

Dit is zeker ook de opvatting van 
minderbroeder Sigismund Ver-
heij, die de regel een “na-schrift”, 
meer dan een voorschrift, heeft 
genoemd. De regel is niet aan 
een schrijftafel bedacht, maar 
gegroeid uit de praktijk van het 
leven zelf. Toen de eerste broe-
ders zo’n dertien jaar vóór de 
confirmatio van hun regel een 
mondelinge goedkeuring van 
de paus hadden ontvangen 
voor hun evangelische levens-
wijze, moesten zij nog uitvin-
den hoe zij die levenswijze het 
beste zouden kunnen vormge-
ven. Op hun kapittels kwamen 
alle broeders, die tevoren twee 
aan twee uitgezonden waren, 
bij elkaar terug om van elkaars 
ervaringen te leren. Een voor-
beeld kun je lezen in de voorlo-
pige regelredactie, hoofdstuk 2. 
Om in te kunnen treden moet 
iemand zijn bezit verkopen en 
opbrengst aan de armen geven 
(vers 4). Maar in Herinneringen 
61 is te lezen hoe een zeke-
re Johannes dit niet kon doen 
zonder zijn familie ernstig in 
de problemen te brengen. Uit 
deze en dergelijke ervaringen is 
vers 11 geboren, dat zo iemand 
zijn bezit ook gewoon achter 
kan laten. Op veel plaatsen in 
de regel zijn sporen zichtbaar 

Achthonderd jaar geleden werd de definitieve regel van de minderbroeders 
bekrachtigd met een pauselijke bulle, die besluit met de waarschuwing dat 
niemand ooit nog iets aan deze regel mag veranderen. Je kunt dus met recht 
zeggen dat de regel met deze confirmatio definitief is vastgesteld. Toch 
blijkt meteen in de eerste zin dat dit document een tekst vol dynamiek is: 
“De regel en het leven van de minderbroeders is dit: het heilig evangelie van 
onze Heer Jezus Christus onderhouden levend in gehoorzaamheid, zonder 
eigendom en in kuisheid.” 
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van de praktijk van het leven 
van de eerste minderbroeders, 
zaken waar zij tegenaan liepen 
en waarvan zij in onderling 
overleg hebben geleerd. Zo 
ontwikkelden de broeders hun 
levensvorm als een naschrift die 
op een uitnodigende wijze ook 
een voorschrift werd voor de 
generaties na hen. 

Als wij ons in deze tijd willen 
spiegelen aan die levensvorm 
als voorschrift, is het goed om 
de dynamiek ervan in acht te 
nemen. Ik zal proberen duidelijk 
te maken wat ik bedoel. Er zijn 
mensen, en laten we eens aan-
nemen dat jij zo iemand bent, 
die hun leven willen verbeteren, 
ook in de zin dat zij betere men-
sen willen worden. Het goede 
leven, en laten we eens aanne-
men dat dit een franciscaans le-
ven is, is dan hun eigen initiatief. 
Zij nemen hun ideaalbeeld van 
een goed franciscaans leven als 
maatstaf en proberen daaraan 
te beantwoorden. Dat is hard 
werken. Bovendien zijn zij soms 
ook geneigd anderen naar die 
maatstaf te beoordelen. Dat is 
hard oordelen. Theo van Adri-
chem echter, de huidige provin-
ciaal van de Minderbroeders in 
de Lage Landen, vertelde in een 
presentatie op 16 maart 2018 
in Utrecht hoe hij de regel ziet 
functioneren in het franciscaan-
se leven. Hij benadrukte dat het 
initiatief niet bij de individuele 
broeder maar bij God ligt, die 
hem stap voor stap laat zien 
hoe hij op zijn manier een goed 
leven kan vinden. “Het heilig 
evangelie van onze Heer Jezus 
Christus onderhouden” is pro-
beren te volgen in de voetstap-
pen van de Heer. Broeder Theo 
maakte duidelijk dat dit een ge-

zamenlijke zoektocht is. De eer-
ste broeders overlegden met 
elkaar hoe zij het beste dit leven 
zouden kunnen vormgeven, 
en ook nu “is de broederschap 
de plek waar je met elkaar mag 
ontdekken hoe je in deze tijd 
evangelisch kunt leven.” 

De regel is dan ook geen hand-
leiding voor de individuele 
broeder of zuster om een vol-
maakt franciscaans leven te rea-
liseren. Het is eerder een ruimte 
van broederschap waarbinnen 
het franciscaans leven in dia-
loog vormgegeven wordt. In 
hoofdstuk 2, vers 11 van de re-
gel staat dat de broeder “in de 
gehoorzaamheid” wordt opge-
nomen. De gehoorzaamheid 
vormt een ruimte waarbinnen 
de dynamiek van het francis-

caans leven wordt gezocht. Een 
voorbeeld hiervan kun je vin-
den in de (definitieve) Regel 6:8, 
waarin staat dat “de ene broe-
der de ander gerust zijn nood 
kenbaar mag maken.” Het is be-
langrijker dat broeders huisge-
noten onder elkaar zijn dan dat 
elke individuele broeder net zo 
nederig of vroom of ijverig is als 
de ander.

Dit betekent dat ieder mens, 
met zijn of haar eigenschappen 
en in elke situatie opnieuw, wel-
licht andere sporen moet vol-
gen om de voetstappen van de 
Heer te kunnen volgen. De re-
gel zou je dan kunnen voorstel-
len als een plattegrond van de 
ruimte van de gehoorzaamheid. 
Die plattegrond kan deze indivi-
duele mens laten zien op welke 
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plek hij of zij zich nu bevindt en 
welke wegen hij of zij nu zou 
kunnen bewandelen: ga je die 
kant op of de andere? Het La-
tijnse woord voor voetstappen, 
vestigia, kan helpen die wegen 
te onderscheiden. Vestigia be-
tekent namelijk ook “indrukken,” 
bijvoorbeeld in de zin van de in-
drukken die de Heer in iemands 
hart inprent. Als je in de spiegel 
van de regel kunt zien op wel-
ke plek binnen de ruimte van 
het franciscaanse leven jij je be-
vindt, kan het zijn dat de Heer 
jou daar wijst wat de volgen-
de stap is. Andere broeders en 
zusters kunnen daarbij helpen, 
want “de een mag de ander ge-
rust zijn nood kenbaar maken.” 

De dynamiek van de drie evan-
gelische raden, die tot de kern 
van de regel behoren, kan hel-
pen die “indrukken” van de 
Heer te onderscheiden. Leven 
in gehoorzaamheid wil zeggen 
dat broeders en zusters zich la-
ten onderbreken wanneer zij 
aangesproken worden; leven 
zonder eigendom wil zeggen 
zij kunnen loslaten wat hen hin-
dert die weg te gaan die hen 
wordt gewezen; en leven in 
kuisheid wil zeggen dat hun in-
tenties zuiver zijn. 

In de regel van de orde van 
franciscaanse seculieren staat 
dat de broeders en zusters “tel-
kens weer het evangelie lezen, 
gaande van het evangelie naar 
het leven en van het leven naar 
het evangelie.” Geregeld leven 
ligt nooit vast, maar groeit in de 
dynamiek tussen het woord van 
de Ene dat de mens in het hart 
raakt en het leven van de mens 
die de Ene in het hart raakt. 
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LIEFDEVOLLE 
GEHOORZAAMHEID 
EN KLOOSTERTUCHT

Auteur:
Daniël De Rycke

Rubriek:
Handlanger

“De regel is geen spoorboekje.”
Oei, dat moet een uitspraak zijn 
van iemand uit de prehistorie, 
toen er nog spoorboekjes wa-
ren. Nu gaat alles via de app of 
de website. Tenminste voor wie 
mee is. En wie niet mee is? Die 
zoekt het maar uit, schuift aan 
bij het resterende stationslo-
ket of geeft het treinreizen op. 
Franciscus heeft het ook moe-
ten uitzoeken.
Eerst was hij goed mee met zijn 
tijd. Een pronte jongen met rid-
derambities. Maar plots valt hij 
van zijn paard en raakt hij op 
de dool. Zijn app waren enkele 
zinnen uit het evangelie. Daar-
mee wilde hij het doen. En hij 
schaarde zich bij diegenen die 
niet mee waren.
Toen er meer broeders kwa-
men, moest er een en ander 
afgesproken worden. Gaande-
weg is er zo een regel gegroeid. 
Een naschrift van hun leven, 
geen voorschrift, zegt Sig Ver-
heij in zijn commentaar op die 
regel. Het uiteindelijke resultaat 
is geen spoorboekje gewor-
den. De broeders zijn ook nooit 
een leger in slagorde geweest, 
eerder een ongeregeld zootje. 
Maar de app van het evangelie 
bleef wel werken in een leven 
dat altijd onderweg is, wissel-
vallig en onvoorspelbaar. Soms 
daagde de conducteur niet op 
of was er weer ergens een de-

fect aan de lijn of de trein, of er 
was staking… Maar de rond-
trekkende minderbroeders 
schikten zich wel in het onver-
mijdelijke of trokken hun plan 
om te komen waar ze wilden 
zijn. 
In ons noviciaat (lichting 1961) 
kregen wij nog de regeluitleg 
van Trienekens. Heerlijk hoe-
veel extra zonden je als min-
derbroeder kon begaan: een 
schoen gedragen in plaats van 
een sandaal? Een psalm over-
geslagen in je brevier? Een 
wens van je gardiaan aan je 
laars (pardon: sandaal) gelapt? 
De regel werd wel wekelijks 
in de refter voorgelezen. Maar 
hij moest het afleggen tegen 
deze ascetische kloostertucht. 
Nu weer prehistorie zoals het 
spoorboekje.
In zijn Testament is Franciscus 
duidelijk over dat “leven vol-
gens het model van het heilig 
evangelie, dat hij met weinig 
woorden en eenvoudig heeft 
laten opschrijven en dat de 
heer paus voor mij heeft be-
vestigd”. Als het gaat over het 
bidden van het officie volgens 
de regel, dan is hij bijzonder 
streng: een broeder die daar-
in zijn eigen weg gaat, moet, 
onder dag en nacht bewaking, 
via de custos naar de heer van 
Ostia gebracht worden, de be-
schermheer en toezichthouder 
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over de gehele broederschap. 
Dat klinkt zo anders dan wat hij 
schreef aan een minister (regi-
onale overste) die zijn beklag 
deed over broeders die hem 
het leven moeilijk maken: “De 
dingen die je belemmeren de 
Heer God te beminnen en ie-
der die een belemmering voor 
je vormt, broeders of anderen, 
zelfs al sloegen ze jou, dit alles 
moet je als genade beschou-
wen. En heb hen lief die je dit 
aandoen. Je moet niet willen 
dat ze betere christenen zijn. 
Er mag nooit een broeder in de 
wereld zijn die gezondigd heeft 
zoveel hij maar kon zondigen en 
die, nadat hij jouw ogen heeft 
gezien, zonder jouw barm-
hartigheid moet weggaan, of 
schoon hij geen barmhartig-
heid vraagt. En als hij daarna 

duizend keer onder jouw ogen 
zondigt, moet je hem meer lief-
hebben dan mij om hem zo tot 
de Heer te trekken.” (Brief aan 
een minister 2vv) Als hij het in 
één van zijn Wijsheidsspreuken 
heeft over de gehoorzaam-
heid, klinkt dat heel streng: ‘Die 
mens laat alles achter wat hij 
bezit … die zichzelf helemaal 
prijsgeeft tot gehoorzaamheid 
in de handen van zijn overste. 
Als een onderdaan ooit ziet dat 
bepaalde dingen voor zijn ziel 
beter en nuttiger zijn dan wat 
de overste hem beveelt, dan 
moet hij zijn eigen inzicht be-
reidwillig aan God opofferen 
en trachten metterdaad naar 
het inzicht van de overste te 
handelen, want dat is de lief-
devolle gehoorzaamheid, die 
recht doet aan God en aan de 

naaste.” Maar dan volgt er een 
kleine barst in deze gestreng-
heid: “Als de overste echter iets 
beveelt dat tegen zijn geweten 
ingaat, mag hij, zonder te ge-
hoorzamen, toch niet met hem 
breken.”(Wijsheidsspreuk 3) 
In zijn briefje aan broeder Leo 
schrijft hij: “Als je een andere 
manier beter vindt om aan de 
Heer God te behagen en zijn 
voetspoor en armoede te vol-
gen, doe dat dan met de zegen 
van de Heer God en in gehoor-
zaamheid aan mij.” 
Het is duidelijk: een regel is no-
dig om de inspiratie te behoe-
den en om de broederschap 
leefbaar te houden. Maar je kan 
de app van het evangelie niet 
in een regel vastzetten. “De let-
ter doodt, maar de Geest maakt 
levend”, citeert hij uit de Korin-
tiërsbrief van sint Paulus (Wijs-
heidspreuk 7). 
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EVANGELISCH 
LEVEN IS DE BASIS 
VAN FRANCISCAANS 
LEVEN

Auteur:
Adeel Mazhar

Rubriek:
Handlanger

Toen ik Regel 1223 opnieuw las, 
kon ik het onmiddellijk verge-
lijken met mijn leven. Het was 
niet moeilijk om de sporen van 
Regula Bullata in mijn leven te 
vinden. Ik zag meteen mijzelf 
voor ogen.

Vanuit het Evangelie herinner 
ik mij de vers “De sabbat is ge-
maakt om de mens maar niet 
de mens om de sabbat” (Marcus 
2:27). 

Met de bovenstaande tekst wil 
Jezus ons wat leren. Hij zegt 
hier niet dat de sabbat onbe-
langrijk is, integendeel zelfs. Hij 
zegt dat de sabbat gegeven is 
ten dienste voor ons mensen. 

Sabbat is een genadegift van 
God. We mogen dan genieten 
van de rust die Hij ons geeft. 
Dat kunnen we thuis doen, 
maar ook samen met mede-
broeders en zusters. We mogen 
op die dag leren uit Zijn Woord. 
We mogen op die dag genieten 
van de ontmoetingen met onze 
broeders en zusters. We hoeven 
ons op die dag niet te haasten 
en geen programma’s te vol-
gen. We mogen die dag door-
brengen alsof er geen klok is.

De Regula Bullata is een inspira-
tie voor het leven: Evangelisch 
Leven en geen lange termijn of 
korte termijn contract. Het is le-
vensstijl. 

Evangelische Armoede 

Voor ons kapucijnen gaat het 
over evangelische armoede. 
Het gaat over mensen die zich 
richten op God en de wereld 
om zich heen. Mensen die ma-
terieel niet zo veel nodig heb-
ben maar de wereld als een 
gave beleven die niet alleen 
ontvangen wordt maar ook 
doorgegeven wordt aan an-
deren en teruggegeven wordt 
aan God. Het zijn mensen die 
hun eigen kwetsbaarheid ken-
nen en erkennen. Het zijn de 
mensen die uit respect voor 
heel de schepping aardse goe-
deren minimaal gebruiken. In 
termen van vandaag noemen 

wij het “ecologische betrokken-
heid”. 

Je zou kunnen denken dat 
evangelische armoede naar 
haar oorsprong bestaat in ‘ver-
worven deugden’, zoals bij-
voorbeeld voorzichtigheid, ma-
tigheid, soberheid, redelijkheid 
of voorzorg. Ze heeft echter 
een diepere wortel. Een evan-
gelisch arme heeft er weet van 
dat hij veel gemeen heeft met 
planten en dieren en al wat be-
staat. Het voelt verbondenheid 
met gehele kosmos, met “God 
in ons” en “God die in mensen 
woont en alles in wat bestaat”. 

Dit alles brengt ons weer bij 
Poverello van Assisi die ons er 
in zijn armoede op wijst God 
te ontvangen: niets wil hij voor 
zichzelf houden en alles wat hij 
heeft wil hij delen met anderen.  

Evangelisch leven is het basis

Gehoorzaamheid

Eenvoudig leven

Evangelische armoede

Kuisheid
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Kuisheid

Want wie zijn leven wil redden, 
zal het verliezen. (Marcus 8:35) 
Veel mensen, mannen en vrou-
wen, hebben enorme moeite 
om in de huidige cultuur kuis 
te blijven. “Kuisheid omvat een 
leertijd in zelfbeheersing die 
een training is in menselijke 
vrijheid.”

Als je een heteroseksuele vrij-
gezel bent die probeert een 
vriendschappelijke relatie met 
een vrouw te ontwikkelen, kun 
je er snel achter komen dat die 
vrouw zelf of anderen bang zijn 
dat je vriendelijk bent omdat 
je “iets meer” wilt. Deze angst 
zou de mogelijkheid van meer 
intieme relaties in de weg kun-
nen staan. Aan de andere kant, 
als mensen weten dat je ge-
trouwd bent of dat je een an-
dere gelofte van kuisheid hebt 
afgelegd, hoeven ze niet bang 
te zijn dat je “op iets meer uit 
bent dan vriendschap”.

Kuisheid is tegenwoordig mis-
schien wel de meest geduch-
te gelofte om over te praten. 
Persoonlijk geloof ik niet dat 
iemand celibatair moet leven 
om gewijd te worden. Maar het 
celibaat in de context van een 
religieuze orde als de Francisca-
nen kan, denk ik, gevierd wor-
den als een belangrijk charisma 
in de kerk.

Natuurlijk weten we allemaal 
dat er in menselijke relaties 
geen zwart en wit bestaat. 
Er zijn veel kleuren tussen de 
grenzen van een “grijze zone”. 
Voor mij gaat celibataire kuis-
heid over het ruimhartig delen 
van liefde met de mensen met 

wie ik leef en werk, en het be-
vorderen van het idee dat de 
diepste vorm van intimiteit in-
houdt dat je anderen als hele 
personen eerbiedigt en respec-
teert.

Gehoorzaamheid

Er was een tijd dat gehoor-
zaamheid op een heel enge 
manier werd gedefinieerd. 
Broeder worden betekende dat 
je je eigen wil opgaf, en dat je 
de richtlijnen van de leiders van 
de gemeenschap beschouwde 
als de wil van God. Je moest je 
op een bepaalde datum bij een 
bepaald klooster melden. Broe-
der worden betekende veel 
persoonlijke vrijheid opgeven.

Tegenwoordig is de situatie 
veel menselijker. Ik ben gaan 
geloven dat de gelofte van 
gehoorzaamheid geen blinde 
gehoorzaamheid betekent, en 
ook niet zou moeten beteke-
nen. Zelfs het meest traditione-
le begrip van gehoorzaamheid 
liet broeders toe zich te laten 
gelden als er een gewetens-
kwestie was. 

Het woord gehoorzaamheid 
komt van een Latijns woord dat 
“luisteren” betekent. Alle chris-
tenen zijn geroepen te luisteren 
naar Gods woord en naar de in-
gevingen van de Heilige Geest. 
Gehoorzaam luisteren is niet 
alleen fysiek horen; het is luiste-
ren naar Gods oproep, naden-
ken over de betekenis ervan en 
bereid zijn ernaar te handelen. 
Onvoorwaardelijke gehoor-
zaamheid is alleen aan God 
verschuldigd, maar we moeten 
ook naar elkaar luisteren.

Eenvoudig leven

Eenvoudig leven was (is) ken-
merkend voor het franciscaan-
se leven. Misschien is dat wel 
ook de kern van elke geestelijk 
leven. 
De franciscaanse eenvoud van 
leven is wat sommigen mini-
malistisch noemen, hoewel het 
geen trend of moderne rage of 
levenswijze is. Het is meer dan 
dat. Het is een complete ma-
nier van leven die kijkt naar de 
bezittingen die we hebben en 
het ego dat we zijn. Voor ons is 
eenvoud een verlangen om de 
geest van Franciscus en Clara 
te volgen in hun navolging van 
onze Heer, Jezus Christus. Wij 
geloven dat eenvoud gaat over 
armoede van bezittingen die 
we niet nodig hebben. Fran-
ciscaanse eenvoud bevrijdt 
ons van de attributen waar we 
ons leven omheen hebben ge-
bouwd. 

Vereenvoudiging van materiële 
behoeften maakt meer ruimte 
in ons leven, ons hart en onze 
ziel voor God. Franciscaanse 
eenvoud is zowel een genade 
als een discipline. Laten we God 
aan anderen tonen doorheen 
het voorbeeld van wie we zijn. 
Laten we de enige preek zijn 
die iemand vandaag kan zijn.
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Franciscuscyclus

Tijdens de Contrareformatie 
probeert de kerk zoveel mo-
gelijk gelovige mensen te be-
houden of terug te winnen. 
Heiligenverering speelt hierbij 
een belangrijke rol. Heiligen 
worden vereerd en nagevolgd 
in de hoop dat ze voor de gelo-
vigen een goed woordje doen 
bij God. Zo ligt de toegang tot 
de hemel binnen bereik.

Ook de franciscaanse orden 
zetten zich in om de Katholieke 
Kerk te vernieuwen. Er ontstaan 
in deze periode ontelbare voor-
stellingen van Franciscus van 
Assisi als nederige boeteling 
die mediteert over het lijden 
van Christus. De heilige dient 
als voorbeeld om de gelovi-
gen aan te zetten tot berouw 
en boete om vergeving van 
hun zonden te bekomen. Kun-
stenaars benadrukken in hun 
voorstellingen de emoties van 
Franciscus zodat de gelovigen 
zich zo goed mogelijk kunnen 
‘spiegelen’. De volledige reek-
sen over het leven van Fran-
ciscus hadden een educatieve 
functie én dienden als propa-
gandamiddel voor de orde. 

REEKS SCHILDERIJEN UIT HET 
LEVEN VAN FRANCISCUS
Begin 18de eeuw
Olie op doek
Herkomst klooster van de 
kapucijnen Brugge 

De kunstenaar heeft zich in de 
voorstellingen laten inspireren 
door Bonaventura’s levensbe-
schrijving van Franciscus, de 
Legenda Maior. Dit was toen 
nog steeds dé enige officiële 
biografie.  
De schilderijen illustreren on-
der andere de waardering van 
de paus voor de heilige, dat het 
Christus zélf is die Franciscus de 
weg wijst, hoe Maria het kindje 
Jezus aan hem overhandigt, de 
heilige als wonderdoener, hoe 
Franciscus de sultan uitdaagt 
tot een vuurproef, Franciscus 
die als uitverkorene van God 
de wondentekenen (stigmata) 
ontvangt en zijn dood. 
Via deze reeks trachtte de orde 
duidelijk te maken hoe belang-
rijk Franciscus was. Want hoe 
heiliger de stichter, hoe meer 
status en dit kwam de herople-
ving van de orde ten goede.

De reeks bestaat uit zeven schil-
derijen met telkens een grote 
scène op de voorgrond en een 
kleine scène op de achtergrond. 
Franciscus en zijn broeders zijn 
afgebeeld als bebaarde man-
nen, in een bruine habijt met 
spitse kap zoals dit gebruikelijk 
was bij de kapucijnen. 

De kunstenaar is onbekend. 
De werken zijn niet gesigneerd 

Auteur:
Museum De Mindere

Rubriek:
Handreiking
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In het museum DE MINDERE bewaren we een reeks schilderijen met scènes 
het leven van Franciscus. Naar aanleiding van het 800-jarig bestaan van de 
Regula Bullata, stellen we twee werken uit deze reeks voor.
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en werden in het verleden wel 
eens toegeschreven aan Ro-
bert Van Audenaerde.  Rond 
1867 werden twee werken, ge-
schilderd door Bruno van Hol-
lebeek, toegevoegd: de dood 
van Franciscus en de Portiun-
cula-aflaat. Dit laatste werk is 
verloren gegaan.

Na verschillende omzwervin-
gen is de reeks terecht geko-
men in de refter van het voor-
malig kapucijnenklooster in de 
Boeveriestraat in Brugge. 

Franciscus kreeg al vrij snel 
volgelingen die zijn voorbeeld 
wilden volgen. In 1209, toen 
ze met twaalf waren schreef 
hij een korte regel en trokken 
ze naar Rome om aan de paus 
de goedkeuring te vragen voor 
hun levenswijze. In deze voor-
stelling zie je hoe Franciscus zijn 
regel overhandigt aan de paus.

Op de achtergrond staan drie 
kardinalen afgebeeld. Bona-
ventura verhaalt in zijn Legen-
da Maior dat de kardinalen de 
levenswijze van Franciscus als 
‘onuitvoerbaar streng’ wilden 

afwijzen. Maar Johannes van 
de heilige Paulus, bisschop van 
Sabina, één van deze drie kar-
dinalen zei het volgende tegen 
de paus: “als we het verzoek van 
deze man als te moeilijk en te 
revolutionair afwijzen, laten we 
dan oppassen dat we ons niet 
bezondigen aan het evangelie 
van Christus!”

Op het achterplan rechts is het 
visioen afgebeeld dat paus In-
nocentius III enige dagen vóór 
Franciscus’ bezoek kreeg. In 
zijn droom ziet hij dat de basi-
liek van Lateranen op instorten 
staat en dat Franciscus dit voor-
komt. Dankzij deze betekenis-
volle droom gaat paus Inno-
centius op Franciscus’ verzoek 
in en schenkt hij zijn mondelin-
ge toestemming.

Franciscus kreeg ondertussen 
steeds meer volgelingen. Ze 
verspreidden zich over grote 
delen van Europa tot in Noord 
Afrika en zelfs het Midden-Oos-
ten toe. Door de verdere ont-
wikkelingen binnen de orde 
was het noodzakelijk om de re-
gel definitief te laten bekrachti-
gen door de paus.

Bonaventura vertelt in zijn Le-
genda Maior dat Franciscus zich 
terugtrok op een berg. Daar 
liet hij de regel opschrijven zo-
als Gods geest hem tijdens zijn 
gebed ingaf. Het leek alsof hij 
de woorden uit Gods mond zelf 
hoorde. Paus Honorius III heeft 
de regel van Franciscus in 2023 
bekrachtigd. 

Links vooraan is een scène uit 
Franciscus’ leven vóór zijn beke-
ring afgebeeld.
Hij droomde ervan om in de 
ridderstand verheven te wor-
den. Toen graaf Gentile men-
sen zocht om mee te gaan naar 
Apulië was dit voor Franciscus 
de ideale gelegenheid om rid-
dereer te verwerven in de strijd. 
Tijdens de expeditie werd hij 
ziek en in een droom vraagt de 
Heer aan hem”Wie is in staat je 
meer te geven: een heer of een 
knecht, een rijke of een arme?”. 
Franciscus antwoordde ‘de rij-
ke’ waarop de Heer hem vraagt 
waarom hij de knecht verkiest 
boven de Heer. Vervolgens 
keerde hij terug naar huis.

Franciscus vraagt aan paus Innocentius de goedkeuring 
van zijn regel. 

Christus die Franciscus de regel toont 
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Br. Jo schilderde het prachtig schilderij waarop staat afgebeeld dat een 
broeder in het midden van de vasten en in het midden van de nacht, 
het vasten niet meer aankon.  Hij schreeuwde het uit. Broeder Franciscus 
die nochtans het vasten op de broeders hun hart had gedrukt, hoorde 
dit, maakte iedereen prompt wakker en vroeg aan broeder kok om een 
lekkere maaltijd klaar te maken; omdat de arme hongerige broeder zo niet 
de enige moest zijn die kon eten.  Zo liet Franciscus zien en merken dat de 
vastentijd een hulp tot uitzuivering mag en kan zijn, maar niet te ver mag 
gaan.
De reden waarom Br. Jo dit schilderij voor ons aanbiedt  in deze column is 
om te zeggen dat de regel ons tot vrijheid van broederschap roept. 
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Palliparambil  OFM-Cap.
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KUNJUNGAN KAMI 
KE INDONESIAAuteur:

Kenny Brack
Rubriek:

Een hand vol
Een delegatie van het bestuur van de Vlaamse Kapucijnenprovincie op be-
zoek in Indonesië.

Door even over de deadline 
te gaan van ingezonden stuk-
ken voor deze handdruk, kreeg 
ik dit verslag er nog juist in. 
En ik ben enorm blij, content, 
verheugd…  en welke syno-
niemen je hier nog bij kan vin-
den, dat ik dit artikel kan en 
mag schrijven; omdat we alle 
drie (Brs. Luc, Adri, Kenny) zijn 
mogen terugkeren van een 
deugddoende ordes-excursie 
naar Kalimantang, één van de 
eilanden die samen met vele 
anderen het grote Indonesië 
vormen. 

Wat we daar gingen zoeken?

We waren uitgenodigd door de 
Indonesische provinciaal br. Ba-
garan om kennis te maken met 
de kapucijnenprovincie van 
daar vooraleer we het weder-
zijds verlangen officieel zouden 
maken om samen te werken. 
Door de grootte van het eiland 
konden we maar 40% van de 
kapucijnenplaatsen bezoeken; 
maar dankzij de priesterwijding 
van vijf medebroeders, hebben 
we waarschijnlijk wel de mees-
te kapucijnen van het eiland 
samen gezien. We waren er 
dus op het juiste moment om 
onze missie achteraf ‘geslaagd’ 
te mogen noemen.

Hoe ons programma eruit zag 
en welke indrukken we opde-
den:

Dag 1
Na een lange vliegreis ontvin-
gen onze broeders in Jakarta 
ons zeer gastvrij. Het was een 
soort tussenstop, want daarna 
moesten we nog een uurtje 
vliegen tot de luchthaven van 
Pontianak. 

Dag 2 
Provinciesecretaris br. Pio en 
br. Provinciaal Bagaran zijn die 
dagen amper van onze zijde 
geweken om alles gesmeerd te 
doen lopen. We willen hen hier 
ook hartelijk voor danken.
Het provinciaal huis van Ponti-
anak ligt in een soort retraite-
centrum, waar allerlei soorten 
groepen zich komen bezinnen 
of herbronnen. Een oase van 
groen in een grote stad, met ’s 
morgens een zingende aap aan 
de voordeur.  

Dag 3 
Met een grote stevige Mitsu-
bishi begaven we ons door-
heen de plattelandswegen 
naar Balai Karangan om de 
eerste kapucijnenplaats te be-
zoeken. We luisterden naar de 
overactieve medebroeder – pa-
rochiepriester om te vernemen 
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tiestrategieën uit te vinden om 
toch met ons aan de praat te 
geraken.  Zelfs een wandeling 
doorheen de grenspost met 
Maleisië, in het grensplaatsje 
Entikong was doordrongen 
van sympathieke ontmoetin-
gen met de grenswachten die, 
zelfs al was de grens gesloten 
na 16.00 uur, met plezier ons in 
gezelschap van br. Julius lieten 
passeren.  

Dag 4 
Midden in onze reis zat de 
priesterwijding van vijf jonge 
medebroeders, nl.: Romanus 
Rusdi Fardani, Benedetto Ben-

no, Apollonius Jumbing, Selpi-
nus Ala en Imanuel Fredykus 
Chandra. Wat was dat een feest! 
Ze werden gewijd door Mgr. 
Valentius Saeng in de Kapucijn-
se parochiekerk van Kuala Dua, 
met de dienst van 08.00 uur in 
de ochtend.  Bisschop Valen-
tius was zelf nog maar pas tot 
bisschop gewijd, je kon zien 
hoeveel deugd het hem deed 
om deze vijf jonge mensen te 
wijden. In zijn oproepende en 
stimulerende homilie moedig-
de hij onze medebroeders aan 
om zich niet te vlug te nestelen 
maar zich voortdurend te laten 
oproepen; en de bijbel open te 

hoe zij daar in die streek ‘kapu-
cijn zijn’ en ‘onder de mensen 
staan’. Ongelofelijk hoe graag 
gezien onze medebroeders 
zijn onder de bewoners van 
de dorpen.  Ze blijken erin te 
slagen om hele parochieploe-
gen en parochieraden bijeen 
te krijgen, waaraan zich nog 
eens hele legers catechisten en 
vormingswerkers  bij aanslui-
ten. Aan medewerkers blijkt er 
geen enkel gebrek te zijn. Op 
verschillende plaatsen was er 
geen moeite te veel voor de 
plaatselijke medewerkers om 
voor ons feestelijk te koken en 
alle mogelijke communica-
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slaan en te lezen wat Jezus je 
vraagt.   
Hij riep ook de vele jonge men-
sen op om zich open te stellen 
voor de liefde die God ons da-
gelijks geeft in onze vele ont-
moetingen en ons werk. Op 
een zeker moment stelde hij de 
vele jonge ouders voor om mis-
schien toch nog maar een paar 
kinderen bij te maken, want zo 
is er ook meer gelegenheid bij 
jonge mensen om te kiezen 
voor iets religieus… Je zou dit 
eens in België moeten proberen 
zeggen. Maar met die bisschop 
zijn stijl en in dat land, werd dit 
met een instemmende knik en 
een brede lach onthaald.  
Het viel ons op, dat deze wij-
ding een groot volksfeest was. 
Het leger was er massaal aan-
wezig om te helpen langs alle 
kanten, een grote drum- en 
percussieband begeleidde de 
processies voor- en achteraf.  
Politiek verantwoordelijken 
deden ook alle moeite om 
hun bijdrage (ook financieel) 
te leveren. Toen ontdekten we 
tevens wat voor verbonden-
heid onze medebroeders wel 
hebben tussen zovele soorten 
mensen, geledingen en groe-
pen.  Overal zagen we ook 
moslims die meevierden…. 

Inderdaad, het was ook hun 
feest! Na de 3 uur durende wij-
dingsdienst in de snikhete kerk 
barste het tweede feestdeel los 
op de grote weide van het ka-
pucijnenklooster. Vermoedelijk 
waren we met ongeveer 3000 
mensen samen. Er  was eten 
voor iedereen, dat niet door de 
kapucijnen was voorzien, maar 
door de families van de wijde-
lingen. Terwijl ieder met zijn 
bord in zijn hand zat te eten 
speelde er zich een optreden af 
van klein en groot op een fees-
telijk uitgedost podium.  
De wijdelingen toonden zich 
van hun meest volkse kant, 
toen ze opeens begonnen mee 
te dansen met de kleutertjes… 
Blij dat die gastjes waren. 
Ondertussen hadden ze ons als 
Vlamingen op de eerste rij gezet 
en kregen we alle interesse van 
de kinderen en de jongeren die 
toch wel benieuwd waren hoe 
wij spraken en hoe we met hen 
konden communiceren. Tegelijk 
probeerden we het eten lekker 
te vinden. Wat een geluk dat er 
veel van die echte lekkere tropi-
sche banen waren. Ik zal de eer-
ste maanden geen krampen in 
mijn benen meer hebben, door 
die massa’s magnesium die ik 
daarmee binnen heb. 

Provinciaal Bagaran stelde voor 
om rond 14.00 uur te vertrek-
ken naar Sanggau Kapuas, onze 
volgende plaats. Hier plantten 
de kapucijnen op het 40 hecta-
ren groot domein een prachtig 
retraitecentrum in, nl.: ‘La Verna’ 
en tegelijk runden ze er een 
grote Don Bosco-basisschool. 
Onze medebroeders woon-
den daar in al hun eenvoud, 
feeëriek. Stel je dit voor in het 
midden van een groot woud, 
waar er optrekjes staan met 
vijvertjes in het midden, en er 
is geen sprake van de klassieke 
kloosterrefter en keuken. Alles 
is open, omwille van het zo 
warme weer. Het retraitecen-
trum wordt gevormd door ver-
schillende paviljoentjes waar 
er voortdurend jongeren op 
bezinning kunnen komen; met 
waar nodig, de begeleiding 
van enkele medebroeders die 
zich daarvoor vrijhouden. Aloy 
Anong, een 35-jarige mede-
broeder bleek de directeur van 
het centrum te zijn. Eén van de 
broeders bleek lector op de na-
bij gelegen universiteit te zijn 
en de andere twee (waaronder 
de gardiaan) waren volledig 
bezig in de plaatselijke paro-
chie. Na een plezante avond 
met lekker eten en een gezel-
lige recreatie volgde een goeie 
nachtrust om de volgende dag 
weer kwiek te zijn.

Dag 5 
Na een stevig ontbijt en nog 
hier en daar wat babbeltjes 
met de medebroeders, ver-
trokken we naar Ngabang waar 
het postulaat is gevestigd. Pos-
tulanten zijn jonge gasten die 
vermoeden dat Kapucijnenle-
ven iets voor hen is. Ze hebben 
onder begeleiding dan een jaar 
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de tijd om dit uit te zoeken. Het 
werd een gezellige bedoening, 
waarbij ze in het Engels pro-
beerden te vertellen wie ze wa-
ren en wat ze bij de Kapucijnen 
zochten. 
We mochten dit dan op onze 
beurt ook doen.  De bemoe-
diging die ze van ons kregen, 
leek recht naar hun hart te 
gaan. Ook weeral zo’n prach-
tige plaats om jezelf terug te 
vinden. 
Daarna passeerden we in de 
plaatselijke parochie, waar er 
ook medebroeders parochie-
werk doen in de hoofdkerk en 
in de vele ‘parochiale stations’ 
(zoals ze dat daar noemen). 
Opnieuw merkten we op hoe 
gedragen onze medebroeders 
zijn door de bevolking. Pastoor 
Philipus bleek de beste vriend 
van onze gids Pio.  

De hele grote kapucijnenkerk 
die de Zwitserse kapucijn Ja-
kub nog gebouwd had, die 
bleek steeds meer ‘te klein’ te 
zijn. Dus om antwoord te ge-
ven aan de noden van de om-
geving, gaat Philipus nu de kerk 
vergroten. De plannen zagen er 
ongelofelijk prachtig uit. Verder 
bezochten we het grote do-
mein van de kapucijnen. Buiten 
de grote kerk merkten we een 
vergaderhal op, die ook aan re-
novatie toe was en verder vier 
grote scholen: kleuter, lager, 
middelbaar en hogeschool. 
Er bleek zelfs de gelegenheid 
te bestaan om op internaat te 
blijven. Het krioelde daar van 
de kinderen die de broeder 
pastoor met plezier begroeten 
telkens we hen passeerden. En 
ook hier hoorden we weer dat 
verschillende mensen met ver-
antwoordelijkheden hier goed 

samenwerkten, om dit goed 
resultaat van samenleven te 
bekomen. Onze medebroeder 
gids br. Pio herhaalde dit trou-
wens met regelmaat, dat de 
Kapucijnen van Kalimantan op 
deze samenwerking met ie-
dereen volop willen inzetten. 
We are connected! Op de weg 
naar Singkawang, passeerden 
we in Ngabang. Ngabang is 
niet alleen de geboorteplaats 
van provinciaal Bagaran, maar 
daar konden we ook het ‘lange 
huis’ bezoeken. Het lange huis 
bleek een typisch Batakwo-
ningbouw te zijn. Deels staan 
de huizen op palen en de af-
zonderlijke woongelegenhe-
den horen bijeen, waardoor de 
mensen evengoed afzonderlijk 
als samen wonen. Gastvrij als 
ze waren, loodsten sommigen 
ons heel hun langwerpig huis 
door, tot in de achtertuintjes. 
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Eigenlijk wel groot.  Onze gids 
Pio vertelde over de stammen-
gevechten van vroeger tussen 
de Bataks en de Javanen. Deze 
typische woningbouw zorgde 
ervoor dat ze hoog gelegen 
woonden en ver konden zien 
en zich voorbereiden tegen 
aanvallen. Br. Pio zei er in één 
adem bij: “Stel je voor dat de 
Nederlandse kapucijnen hier 
niet zouden gepasseerd zijn 
dan zouden we misschien nog 
tegen elkaar zitten vechten en 
mekaar het leven zuur maken. 
De kapucijnen van toen, heb-
ben de mensen met het Evan-
gelie bijgebracht om ‘samen te 
leven’ en niet tegenover elkaar 
te leven.”
Daarna reisden we in het 
bloedhete weer verder naar 
Singkawang. Na een 6 uur du-
rende autorit arriveerden we 
daar.  Genoten van een heerlijk 
avondmaal, een welkome dou-
che en een goede nachtrust. 

Dag 6 
Singkawang is een plaats met 
een geschiedenis want hier start-
ten de Nederlandse kapucijnen 
hun eerste parochie. Het was hun 
bedoeling om zich hier over de 
aangestrande Chinese bevolking 

te ontfermen. Ze bouwden een 
mooie kerk en klooster en samen 
met de zusters van Veghel een 
hospitaal voor Leprozen. Maar na 
een tijdje kregen ze ook interesse 
in de autochtone bevolking en 
de missie breidde zich volop uit. 
Het kleine museum liet ons een 
eenvoudige maar dankbare te-
rugblik na op het volgehouden 
werk van de Nederlandse kapu-
cijnen. 
Heden ten dage is er op de al-
lereerste fundamenten van dat 
leprozenhospitaal het grote 
Sint- Vincentiusziekenhuis ver-
rezen, bestuurd door de kapu-
cijnen. Het domineert de straat. 
Vlak daarnaast ligt het flink uit-
gebouwde kapucijnenkloos-
ter met een grote ruime kerk. 
Achter het complex maakten 
we kennis met de plaatselijke 
Indonesische zusters van Veg-
hel, waarvan er één in het voor-
hof van haar klooster aan het 
werken was en doodleuk vroeg 
hoe het met haar medezusters 
in Veghel (Nederland) was. We 
bezochten het monasterium 
van de zuster Clarissen-Kapuci-
nessen. Zo goed als uitgestor-
ven in Nederland en Vlaande-
ren, maar zo springlevend in 
Indonesië. De jonge moeder 

Abdis vertelde ons hoeveel ze 
voor de jonge bevolking mo-
gen betekenen door te luiste-
ren naar hen, te bidden, er voor 
hen te zijn. Ze vertelde hoe ze 
samen een oase probeerden te 
vormen van gebed en Francis-
caanse aanwezigheid en hoe 
dit zich uitbreidde. Ze gingen 
nu aan de bouw beginnen van 
hun negende monasterium 
voor Kalimantang. Het waren 
vreugdevolle ontmoetingen 
die één voor één een weerspie-
geling waren van een bruisen-
de kerkgemeenschap met zorg 
voor iedereen. 
Vervolgens konden we nog 
even de Chinese tempel be-
zoeken, die volgens provinciaal 
Bagaran vroeger, toen hij kind 
was, een simpel klein gebeds-
huisje was. Nu is het een kleur-
rijk enorm groot gebedshuis. 
Daarna begaven we ons naar 
het noviciaat van onze mede-
broeders te Gunung Poteng, 
heel hoog in de bergen. Acht 
mensen bleken in vorming te 
zijn en net zoals de postulanten 
deden ze graag hun verhaal en 
getuigden ze over de oefening 
in soberheid, over hun inwijding 
in de Franciscaanse spiritualiteit 
en wat dit voor hen betekende. 
Dit hoog in de bergen gelegen 
klooster was voor onze auto-ra-
cende provinciaal een ware be-
proeving, want door het met 
putten bezaaide wegdek haal-
den we amper 5 km/uur. 
Na dit schilderachtige plekje 
bezocht te hebben en de Mari-
agrot en het Pater Pioheiligdom 
te hebben begroet keerden we 
terug naar beneden en we be-
seften hoe blij we waren om 
zo’n sprankelende ontmoetin-
gen te mogen meemaken met 
de toekomst van onze orde. 
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Stilletjes aan kwam het einde 
van onze reis in zicht.
We reden terug naar het pro-
vinciaal huis in Pontianak, een 
rit van enkele uren. 

Dag 7 
Br. Bagaran en br. Adri hadden 
al samen afgesproken om op 
zondagmorgen samen te zitten 
met hun bestuur en ons erbij 
om toekomstplannen te maken.
De broeders van Kalimantang 
willen heel graag iets betekenen 
voor België in het nieuwe opzet, 
met de internationale gemeen-
schappen. Broeders in Indonesië 
weten ondertussen al dat ‘naar 
België’ gaan ook bij de moge-
lijkheden hoort om hun Kapu-
cijnenleven in te vullen. Samen 
overlegden we die zondagvoor-
middag over het profiel van een 
medebroeder die in België vol-
gens onze inzichten kan functi-
oneren en gelukkig zijn. 
We kwamen er vlug aan uit en 

tegen de middag waren de in-
tentionele papieren opgesteld 
en ondertekend door beide 
provinciaals en klaar om aan 
de generale curie in Rome te 
melden dat ze ons groen licht 
mogen geven in een samen-
werking. 
Zondagnamiddag bezochten 
we nog de stad en één van de 
kapucijnengemeenschappen 
daar. Dames uit de buurt had-
den voor ons gekookt en onze 
medebroeders zaten ons op te 
wachten. We vernamen dat ze 
werkzaam waren op verschil-
lende domeinen in de stad en 
kwamen er ook achter welk 
een belangrijke voorzienin-
gen er door de Kapucijnenor-
de werden bestuurd: de grote 
universiteit, het ziekenhuis, de 
verschillende kleine kapucij-
nengroepjes met hun kerken; 
alsook de diensten in de ka-
thedraal. De broeders die actief 
waren in deze categoriale pas-

toraal woonden samen in dit 
nieuwe stadklooster.
Op zondagavond mochten 
Adri en ikzelf concelebreren 
met Pio in de grote kathedraal 
van de stad Pontianak; wat een 
belevenis! Vooral met al die ver-
eerde medewerkers die na de 
mis met ieder van ons op de 
foto wilden.

Dag 8 
Op maandagmorgen reisden 
we weer af naar België. 
Een beetje moe en wat uit ons 
normale doen, door de warmte 
en door het andere eten en de 
vele uren auto, maar enorm blij 
door wat we allemaal konden 
meemaken.
Wanneer binnen enkele maan-
den de eerste Indonesische 
medebroeder voet aan wal zet 
in ons Belgenland weten we 
zeker dat hij een heel arsenaal 
aan rijke franciscaanse spiritua-
liteit met zich meeneemt.  
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Auteur:
Stijn Demaré

Rubriek:
Een hand vol

Andiamo: laten we samen op 
weg gaan! Met deze slogan heb-
ben we op 10 december in de 
Clemenspoort te Gent met zo’n 
60 deelnemers gebrainstormd 
over hoe we samen als francis-
caanse familie in 2023 het jubi-
leum van 800 jaar Greccio kun-
nen vieren. Hans Geybels zorgde 
voor een in- en uitleiding en in 
denkgroepjes lieten we nadien 
onze gedachten de vrije loop. 
Aan de hand van vier thema’s 
hebben we alle ideeën van onze 

ANDIAMO!

brainstorm op een rijtje gezet: 
de (kerst)stal, de figuren van het 
kerstverhaal (herders, koningen), 
de actualisering van het verhaal 
(vrede, ecologie, interreligieu-
ze dialoog) en natuurlijk de ge-
boorte van Jezus Christus. Een 
greep uit een aantal sprankelen-
de ideeën. Een babyborrel op 
Kerstavond, de os en de ezel aan 
het woord laten, een lege kerst-
stal waar mensen giften voor de 
voedselbank kunnen nalaten, 
een herderstocht van stal naar 

kerststal, een stalmeditatie, een 
nieuw Greccio-kerstlied, een 
middernachtsviering in een stal 
tussen de schapen en ezels... De 
komende weken gaan we ver-
der aan de slag om deze ideeën 
verder vorm te geven! Intussen 
is er al een Greccio-weekend te 
Meersel-Dreef gepland in het 
najaar: meer info op www.fran-
ciscaansleven.be/2023. Da conti-
nuare!
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In de Kapucijnenkerk van Meer-
sel-Dreef is er sinds eind Janua-
ri ’23 een ware bronhoek in de 
rechter achterhoek van de kerk.  
Het is een kleurrijke plaats ge-
worden met zitkubussen, kus-
sens, een zacht tapijt en vooral 
voorzien van 2 hedendaag-
se kunstwerken, beiden van 
de hand van de Indiase pater 
Joseph Joyson Palliparambil 
OFM-Cap. , inwonend broeder 
kunstenaar. Een ovalen wand 

KAPUCIJNENKERK 
TE MEERSEL-DREEF 
CREËERT EEN BRON-
HOEK IN DE KERK

Auteur:
Kenny Brack

Rubriek:
Een hand vol

die je met abstract-realistische 
trekken laat nadenken over ‘de 
doop tot Christen’ en de mooie 
doopvont, waarvan de sokkel 
beschildert is met de 4 evan-
gelisten en waarvan het water 
‘borrelt’ …  het levend water 
borrelt en er komt een lichtge-
vend glans uit. 
Omdat P. Joyson er toch lang 
aan gewerkt heeft en het niet 
alleen een bronhoek, maar ook 
een kunstwerk is, organiseerden 

we eind januari een ware kun-
stexpositie in de kerk.  En dezelf-
de morgen zegenenden we de 
doophoek in.   
Het is een uniek iets, het is een 
meerwaarde voor het kerkge-
bouw die tot verstilling oproept 
en die de doop symbolisch in 
een breder perspectief plaatst.  
Dat de ouders met dopelingen 
er door opgeroepen mogen 
worden. 
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Auteur:
Stijn Demaré

Rubriek:
Op handen

GROOT EVANGELISCH 
ONDERHOUD
Loopt het leven niet altijd zo 
gesmeerd? Of staat het soms 
op losse schroeven? Dan krijg je 
deze vasten veertig-dagen-tijd 
voor een jaarlijks evangelisch 
groot onderhoud. Aan de hand 
van evangelieverzen en -verha-
len hebben we voor de online 
vastenbezinning van TAU een 
toolkit samengesteld waarmee 
je aan de slag kan. Een aantal 
mensen kozen immers hun 
evangelische sleutelverzen en 
-verhalen uit en vertellen hoe 
deze hun eigen leven inspire-
ren en motiveren.
Op die manier willen we 800ste 
verjaardag van de definitieve 
Regel van de Minderbroeders 

gedenken. Volgens de traditie 
trok Franciscus zich ook 40 da-
gen terug om de regel te her-
schrijven: hij ging hiervoor naar 
het kloostertje van Fonte Co-
lombo. In de eerste verzen van 
de regel houdt Franciscus zijn 
medebroeders meteen de ba-
sisregel voor ogen: onderhoud 
het evangelie!

Schrijf je in voor de wekelijkse 
nieuwsbrief of klik rechtstreeks 
door naar de verschillende bij-
drages via www.franciscaans-
bezinnen.be. Op ons YouTu-
be-kanaal zijn ook alle bijdra-
ges (en die van vorige bezin-
ningen) terug te vinden.



- 25 -

PAASVUURWAKE
Auteur:

Stijn Demaré
Rubriek:

Op handen

Op Stille zaterdag 8 april 2023 
ontsteken we reeds het Paas-
vuur dat bij het krieken van de 
Paasmorgen opnieuw uit de as 
zal herrijzen. Een mix van stilte, 
meditatie, ingetogen rituelen, 
rust en zorg voor elkaar vloeit 
naadloos over in een Paaswa-
ke in de zeer vroege ochtend. 
Beleef het Paasgebeuren in ver-
bondenheid met de natuur! 

We zijn te gast in Hof Zevenber-
gen die ons voorziet van sobere 
maaltijden en een individuele 
kamer: we starten op Stille Za-
terdag in de vroege namiddag 
en waken rond het Paasvuur 
in de tuin tot zonsondergang 
rond ongeveer 22u. Daarna is 
het tijd voor een verkwikken-
de nachtrust. Ruim voor zons-
opgang, om 5u30 vatten we, 

samen met het ontluikende 
vogelgezang, de paaswake aan 
met al zijn klassieke rituelen. 
De dageraad zal vreugdevol 
symbool zijn van Christus’ op-
standing en ook ons eigen her-
rijzen. We sluiten samen af met 
een heerlijk paasontbijt.
Meer info op www.francis-
caansleven.be/sti l le -zater-
dag---paasviering 
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29 MAART 2023 
OPRICHTINGSPLECHTIGHEID 
KAPUCIJNENDELEGATIE 
VLAANDEREN - NEDERLAND 
Oprichting van de Vlaams-Nederlandse delegatie 
van Duitsland 
Op woensdag 29 maart ’23  in de kerk van het Kapucijnenklooster 
van Meersel-Dreef, vindt de oprichting plaats van de nieuwe 
kapucijnendelegatie van Duitsland, voor de Kapucijnen die wonen 
in  Vlaanderen en Nederland.  Een doorstart, een nieuwe dynamiek, 
een hoopvol perspectief, …  ongebaande wegen zullen we 
bewandelen.  Daar willen we samen bijzijn, hier zegent God onze 
broederschap.     Op de viering in de kerk is iedereen uitgenodigd; 
op het feest achteraf zijn alle broeders  uitgenodigd.   

Vrede en alle goeds! 

Frieden und alles Gute 

Pax et Bonum 

Alle broeders van 
Nederland, 

Vlaanderen en 
Duitsland zijn welkom 

──── 

Door br. Roberto 
Genuin  

Minister generaal 

──── 

Eucharistieviering om 
11.00 uur  

in de kerk 

──── 

Gevolgd door aperitief 
en lekkere maaltijd in 

de Zevenster 

──── 

Meld je deelname ten 
laatste op  24 maart ‘23 

KAPUCIJNENKLOOSTER 
Dreef 38 

2328 Meersel-Dreef 

03/315.70.30. 

Gardiaan-Meersel-Dreef@capuchins.be 

29/03/’23  → 11.00 uur 
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UIT HANDENUIT HANDEN
Op 3 december overleed te Maar-
kedal P. Ludo Jozef DE CAUWER, 
geboren te Melsele, 90 jaar oud, 
69 jaar minderbroeder en 63 jaar 
priester. Na zijn priesterwijding 
leidde hij het juvenaat voor de 
broeders in Turnhout. In 1963 ging 
hij naar Congo (Bakwanga) voor 
hulp bij de inlandse franciscaanse 
stichting door Franciscus Lufulu-
abo. In 1967 werd hij gardiaan in 

Tielt en na nog een jaar Congo 
werkte hij als medepastoor in 
een arbeidersparochie in Menen. 
Zoekend naar een nieuwe vorm 
van Franciscaans leven begon hij 
met Jos Van Dooren in 1985 in een 
kleine hoeve in Wervik wat later 
in 1994 in Sint-Kornelis-Horebeke 
De Vluchtheuvel zal worden: een 
uitwijkplaats voor mensen die rust 
en verdieping zoeken. In Sint-Kor-

nelis-Horebeke was hij van 1973 
tot 1985 ook een geliefde pastoor. 
Ludo was zeer betrokken op al wat 
er gaande was bij de Vlaamse min-
derbroeders. Hij was een mooie, 
lieve, warme mens, een man met 
gouden handen en een hart voor 
onze zuster moeder Aarde en haar 
vele kwetsbare bewoners.

In 2023 biedt TAU opnieuw ver-
schillende reizen aan in de voet-
sporen van Franciscus van Assisi.
Van 30 mei tot 5 juni organiseren 
we een Kalm-aan-Reis. Barbara en 
Wies nemen jullie in en rondom 
Assisi op sleeptouw met tal van 
verhalen, gebeurtenissen en wijs-
heden uit het inspirerende leven 
van Franciscus en Clara van Assisi. 
Deze reis houdt rekening met het 
reistempo van elke deelnemer: 
zelf te voet San Damiano of ande-
re plekken bezoeken kan, maar er 
is ook steeds een taxi beschikbaar 
om mensen die minder goed te 
been zijn te brengen. Er zijn nog 
maar enkele plaatsen voor deze 
reis beschikbaar.
Van 16 tot 28 juli zijn we met onze 
gezinsvakantie te gast op Cam-
ping Fontemaggio te Assisi. Avon-
tuurlijk kamperen in een tentje 
of toch liever op hotel: het kan 
allemaal! Naast enkele gezinsac-

tiviteiten zoals bezoek aan Assisi, 
Gubbio of Lago Trasimeno zijn er 
ook dagen waarop de ouders een 
stukje pelgrimsweg afleggen ter-
wijl de kinderen zich per leeftijds-
groep op de camping amuseren 
dankzij ons deskundig kinderani-
matieteam. Daarnaast zijn er ook 
vrije dagen waarin je als gezin lek-
ker je zin doet. Elke dag heeft een 
sprekend franciscaans verhaal en 
thema waarmee we aan de slag 
gaan in bezinningen, poppenkast, 
verwerkingsvragen, vieringen... 
Een absolute aanrader!
Van 5 tot 13 september is er een 
nieuwe editie van onze korte 
pelgrimstocht van Gubbio naar 
Assisi. De eeuwenoude Via del-
la Pace brengt ons onder leiding 
van de deskundige gidsen Wies 
en Benny gaandeweg van de stad 
van de wolf naar de thuisstad van 
Franciscus en Clara. Onderweg 
mogen we bij elkaar op verhaal 

komen. We overnachten in twee 
verschillende hotels en minibusjes 
brengen ons telkens van en naar 
de wandelingen. In Assisi is er tijd 
voorzien om te verwijlen op al die 
inspirerende franciscaanse plek-
ken. Kwetsbaar én krachtig: een 
unieke reisbeleving!
Een overzicht en meer info is te 
vinden op www.franciscaansle-
ven.be/2023

GEZINSVAKANTIE EN 
REIZEN TAU

Auteur:
Stijn Demaré

Rubriek:
Op handen



Van 28 tot 30 oktober 2022 vond in 
het Noord-Brabantse Megen het 
Franciscaanse Treffen plaats, een bij-
eenkomst van jonge Nederlandse en 
Belgische zusters en broeders van de 
franciscaanse familie. Claris Marijke, 
minderbroeders Benedetto en Ste-
ven en postulanten Chris en Muattaz 
werden een weekend lang onderge-
dompeld in de franciscaanse spiritu-
aliteit en geschiedenis. Ook kapucijn 
Igor was via Skype kort van de partij.

Tijdens deze bijeenkomst passeerden 
eveneens de regels van Clara en Fran-
ciscus de revue. Deze eeuwenoude 
teksten krijgen dus niet de kans om 
dode letter te worden, maar worden 
ook door een nieuwe generatie als 
bronnen van het veelvormige francis-
caanse charisma ontdekt. 


