Het Generaal kapittel in Rome
Dag 1 en 2
Zaterdagavond 13 november is het Generaal Kapittel van het
CIOFS in Rome om 18.00 uur geopend met een eucharistieviering.
De internationaal geestelijk assistenten gingen voor. Ook de icoon van Maria, koningin van de
franciscaanse familie, is aanwezig. Die icoon was
de afgelopen twee jaar in Nederland. Na het
kapittel gaat de icoon naar Hongarije.
Het is bijzonder om te zien uit hoeveel landen de
internationaal vertegenwoordigers hier bij elkaar
gekomen zijn, ondanks de Covid-19 pandemie.
Maar er zijn ook veel voorzorgsmaatregelen
getroffen om te voorkomen dat het kapittel een
verspreidingshaard wordt. De hartelijke
omhelzingen waarmee je door een aantal
kapittelleden begroet wordt zijn er overigens
niet minder om.
Na de eucharistieviering is er een bijeenkomst om wat organisatorische en logistieke zaken te
bespreken. Daarbij wordt al direct een beroep gedaan om de ‘franciscaanse flexibiliteit’, want nog
niet alles blijkt gereed en er zijn belangrijke wijzigingen in het programma (waarover later meer).
Tibor Kauser, onze Generaal Minister, vertelt dat hij zich de afgelopen tijd meer en meer is gaan
realiseren dat alles een geschenk van God is en dat we daar dankbaar voor mogen zijn.
Het thema van het kapittel is: ‘Inspireer en wijs de weg met broederlijk leiderschap’.
Op zondagochtend starten we met een eucharistieviering, waarna ontbijt en om 09.30 uur de eerste
sessie in de aula. Eerst gaat wat tijd heen met het installeren van de software en de documenten van
het kapittel, want we proberen het kapittel volledig papierloos te doen. De kapittelleden die niet zelf
beschikken over een tablet of laptop kunnen hier een tablet lenen. Maar allemaal tegelijk gebruik
maken van de Wifi om de documenten te downloaden lijkt toch wat veel van de capaciteit van het
netwerk te vragen.
Dan wordt er vastgesteld hoeveel kapittelleden (dus stemgerechtigd) er aanwezig zijn. Er blijken er
57 van de 89 (dit laatste is het aantal dat er had kúnnen zijn). Er wordt gestemd over het reglement
van het kapittel, de samenstelling van de werkgroep die het slotdocument straks moet gaan schrijven
(een werkgroep, waarvan ik deel mag uitmaken) en over de voorzitters van sessies.
Dan volgt er een presentatie over het verslag van de Presidency over de afgelopen zeven jaar. Ook de
OFS loopt in toenemende mate er tegen aan dat economie en bevolking scheef verdeeld zijn in de
wereld. De economische omstandigheden steken in het Noorden en Westen met kop en schouders
uit boven die in het Oostelijk en Zuidelijk deel van de wereld, terwijl het met de bevolking precies
andersom is. Er is steeds minder sprake van menselijkheid en een toename van onmenselijke
omstandigheden en gedrag. Men lijkt minder gevoelig voor het ‘goddelijke’. En dat roept de vraag op
hoe wij onze identiteit kunnen leven.
Het Generaal Kapittel van 2017 heeft aan de Presidency een aantal aanbevelingen gedaan:
−

richt een permanent secretariaat in voor de vorming (voorbereidingen zijn getroffen, moet
nog geëffectueerd),

−
−

−

−
−
−
−

meer dingen decentraal regelen en meer flexibiliteit (nationale broederschappen krijgen
meer autonomie),
richt een secretariaat aan voor GVES -zaken (Gerechtigheid, Vrede en Eenheid met de
schepping); (voorbereidingen zijn getroffen, moet nog geëffectueerd, gaat samenwerken
met andere soortgelijke organisaties in de franciscaanse familie),
ontwikkel instrumenten om leiderschap te bevorderen (er wordt gewerkt aan cursussen, een
pool van mensen met ervaring op dit gebied en het bevorderen van he opzetten van
landelijke ledenregistraties),
richt een permanent secretariaat in op het gebied van communicatie, waarbij gebruik
gemaakt wordt van professionals (is voorbereid, maar moet nog geëffectueerd),
een financiële strategie is uitgewerkt,
op het gebeid van de geestelijke assistentie: er heeft een paar jaar geleden een
internationale cursus voor landelijke GA’s in Rome plaatsgevonden,
ten aanzien van YouFra: er zijn 50.000 YouFra-leden verdeeld over 75 landen. Belangrijk is
dat we niet vervallen in wij-zij denken, maar alleen in wij. En ook iets als ‘jullie zijn de
toekomst’, geeft aan dat wíj denken het verleden én het heden te zijn en daarmee zetten we
hen op afstand. Juist door samen op te trekken kunnen we iets moois tot stand brengen.

De presentatie van de Generaal Minister geeft vervolgens een heel mooi beeld van de grote
verschillen in de OFS tussen de diverse gebieden over de wereld.
Dan volgt het verslag over de financiële situatie. Door de manier waarop het is opgesteld is het door
het kapittel niet goed te beoordelen, maar een externe organisatie heeft vastgesteld, en schriftelijk
bevestigd, dat de financiële administratie correct is.
Als laatste reportage deze middag komt
het verslag van de internationaal
geestelijk assistenten aan de orde. Er zijn
heel recent wat wisselingen geweest
onder de geestelijk assistenten; een
vanuit de TOR en een vanuit de
minderbroeders franciscanen. Ook
wordt het samenwerkingsproject in
Nederland vermeld, waar leden van de
eerste Orde, tweede Orde en de OFS
samen onder één dak wonen en
gezamenlijk optrekken. Na deze
vermelding volgt de zin: ‘dat kan voor
ons ook de toekomst betekenen’!
(het Seraficum, waar het kapittel plaatsvindt)

Vervolgens gaan we in kleine werkgroepjes uiteen om deze documenten nader te bestuderen en er
op te reageren. Er worden ons vragen voorgelegd als: wat vinden we sterke punten van de afgelopen
jaren, wat verdient de komende tijd aandacht (zijn de uitdagingen) en welke opmerkingen hebben
over het financiële verslag.
Dit alles wordt weer plenair teruggekoppeld en daarna om 19.15 uur afgesloten met de vespers.
Na de avondmaaltijd om 20.00 uur volgt een gezellig samen zijn, waarbij de landen uit Midden- en
Zuid-Amerika centraal staan.
Vrede en alle goeds uit Rome,
Michel Versteegh
internationaal vertegenwoordiger

