
Het is net alsof ik jullie schrijf in een over-
gangsperiode, een tussentijd. De winter is al
voorbij, maar de lente is nog niet definitief
doorgebroken; het vriest ’s nachts nog
steeds. Onze bewegingen worden nog erg
beperkt door corona, maar we kijken uit naar
spoedige verruimingen en steeds meer
mensen die gevaccineerd zijn. Landelijke en
plaatselijke besturen van de OFS zijn nog
steeds in functie, maar het landelijk kapittel
is in aantocht. 

En voor mij persoonlijk: 16 maart was mijn
derde termijn als landelijk geestelijk assis-
tent afgelopen en dat betekent dat ik met het
komende kapittel mijn functie aan iemand
anders overdraag. Waarschijnlijk is dit mijn
laatste ‘Op doortocht’. Ik vind het goed dat
er nu weer nieuwe impulsen kunnen komen
van iemand anders, maar ik besef ook dat ik
een periode en een taak afsluit, die veel voor
mij heeft betekend. 

Ik heb heel veel vertrouwen van jullie gekre-
gen en in jullie leven als zuster en broeder
mogen delen. Dat ervaar ik als een grote
gunst. Ik heb jullie altijd graag bezocht bij 
visitaties, keuzekapittels, opnames en pro-
fessies. De bezoeken aan Suriname zullen
me bijzonder bijblijven: een enthousiaste
broederschap die in afstand ver weg is,
maar in de geest dichtbij. 

Ik bewaar hele goede herinneringen aan ge-
sprekken en samenkomsten en ik denk met
grote dankbaarheid en plezier terug aan 
Assisireizen en internationale ontmoetingen
met besturen. Het is fijn om met leden van het
bestuur en met andere zusters en broeders
onderweg te zijn, elkaar beter te leren ken-
nen. Heel veel dank voor al het goede dat ik
met jullie mocht beleven! 

Mijn laatste termijn als geestelijk assistent is
helaas iets anders gelopen dan ik me voor-
stelde. Doordat ik de opdracht kreeg om
onze broeders in Duitsland te visiteren,
moest ik vaak verstek laten gaan bij bijeen-
komsten van de OFS. Vervolgens zijn door
het coronavirus de mogelijkheden om elkaar
te ontmoeten fors afgenomen. Ik heb die
ontmoetingen met jullie gemist. Als landelijk
geestelijk assistent voelde ik me beperkt om
andere wijzen van verbondenheid te vinden. 

Wat me zorgen baart is de toenemende
moeite om elkaar te begrijpen binnen de
OFS. Ik zie dat daar mee geworsteld wordt
en ik hoop dat ieder er samen met elkaar uit
wil komen. Het is mij onvoldoende gelukt om
daarin een verbindende rol te vervullen. 

Ik schreef dat ik deze tijd als een tussentijd
ervaar. Het is echter ook een ‘volle’ tijd. Een
tijd waarin we veel mogen vieren. De Volheid
van de Paastijd, 50 dagen lang. Voor God
bestaat er geen dood en we mogen geloven
dat we eens in het Volle Leven zijn bij God.
Met Pinksteren hebben we de belofte dat de
Heilige Geest met ons is. We leven in het
grote verband van God met ons. 
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Franciscus heeft dat sterk ervaren in zijn
verhouding tot Christus die tot ons kwam als
dienaar en broeder. Zijn reactie of antwoord
was: Christus navolgen als minderbroeder.
Nu mogen wij antwoorden met ons leven…

God wil ons helpen. Moge Hij jullie zegenen. 

In blijvende verbondenheid, vrede en alle
goeds,

Wim Pot ofm
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