Het Generaal kapittel in Rome
Dag 4
Zoals tot op heden iedere ochtend beginnen we ook op de
vierde dag van dit Generaal Kapittel met een eucharistieviering.
Dit keer is niet een van de internationaal geestelijk
assistenten de voorganger, maar father Roberto Geunin
ofmcap, de Generaal Minister van de minderbroeders
kapucijnen. In de openingsviering van het kapittel op
zaterdagavond was father Amando Trujillo-Cano TOR de
voorganger. Father Amando is jarenlang de Generaal
Geestelijk Assistent geweest. Maar enkele maanden
geleden is hij gekozen tot de Generaal Minister van de TOR
(een tak van de minderbroeders die we in Nederland niet
kennen).
Na het ontbijt bespreken we een voorstel van de Presidency (= Presidium) om de landen, waarvoor
de diverse leden (de zeven councilors) van de Presidency verantwoordelijkheid dragen, anders te
verdelen. De huidige verdeling is gebaseerd op taalgebieden (bovenste kaartje). Op basis van de
ervaringen van de Presidency over de afgelopen zeven jaar stelt men een andere indeling voor, die

meer gebaseerd is geografische ligging, culturele verschillen en het gevoel bij een bepaalde regio te
horen en daarnáást ook op taal. De voor- en nadelen worden uitgebreid besproken. Ook vraagt men
zich af of uitbreiding van het aantal councilors in de Presidency zinvol zou zijn, zodat een aantal
gebieden weer kunnen worden opgesplitst. Maar Tibor Kauser geeft aan dat een grotere Presidency
het vergaderen minder efficiënt maakt en het drijft de kosten van de Presidency op. De uitgaven
voor de activiteiten van de Presidency beslaan al bijna de helft van het hele bedrag dat het CIOFS te
besteden heeft. En het CIOFS heeft ook al niet veel financiële reserve. Dus het voorstel van
uitbreiding komt niet ter stemming.
De voorgestelde nieuwe indeling ziet er uit als op het kaartje hieronder. Over het voorstel wordt
uiteindelijk gestemd, waarna het met een grote meerderheid wordt aangenomen. Een grote
uitdaging voor de councilor die Noord-Europa onder zijn/haar hoede krijgt.

Na de koffiepauze houdt broeder (hij wil niet met father aangesproken worden) Michael Perry ofm,
de voormalig Generaal Minister van de minderbroeders franciscanen een heel mooie voordracht met
de titel: ‘The gift and responsibility of minister as servant’ (Het geschenk en de verantwoordelijkheid
van de minister als dienaar). Broeder Michael roept ons op te komen tot: ‘eyes of faith, hearts of love
and ears of compassion’, dat alles in het teken van de zaligsprekingen. Ook verwijst hij een paar keer
naar de toespraak van paus Franciscus van gisteren. Het blijkt dat broeder Michael zich in de tekst
heeft verdiept. Verder benadrukt hij dat (de plaatselijke) broederschap de kern van alles is.
Broederschap is essentieel voor de franciscaanse spiritualiteit, als plek voor gebed; broederschap
heeft zijn fundament in God en het is de kern van een levensstijl, die gericht is op bekering en
boetedoening in alle eenvoud. Broederschap biedt ook een gedeeld uitzicht op de mogelijkheden die
er aan de horizon zijn. ‘In de broederschap ervaren we de liefde van God en de onderlinge liefde.’
Dan gaat broeder Michael verder in op het model van het broederlijk leiderschap in franciscaanse
zin:
− Broederlijk leiderschap in een broederschap betekent een interpersoonlijke relatie, met een diepe
verbondenheid met de leden van de broederschap.
− Het betekent een diep gevoel van nederigheid, want alles is een geschenk van God.
− Het probeert met alle leden de kernwaarden van de evangelische boodschap te delen.
− Het schrikt niet terug van het nemen van verantwoordelijkheid.
Verder benadrukt broeder Michael dat het belangrijk is voor iemand die verantwoordelijkheid draagt
dat hij zijn rol en zijn identiteit niet verwart; de rol die hij moet vervullen is die van minister, maar dat
kan hij alleen op de goede manier doen omdat zijn identiteit dienaar is.
Na de lunch en de siësta (wat in mijn geval tijd betekent om te werken aan het slotdocument)
komen de werkgroepjes weer bijeen om met elkaar uit te wisselen over de voordracht van broeder
Michael, gevolgd door een plenaire terugkoppeling.
Dan volgt een voordracht door Markus Heinze van Franciscans International, dat een vaste zetel
heeft bij de Verenigde Naties en kantoren in New York en Genève.
Als laatste agendapunt voor de vespers en het diner worden de genomineerden voorgesteld voor de
verkiezingen van de leden van de nieuwe Presidency. We gaan morgen een nieuwe Generaal
Minister (drie genomineerden) en een nieuwe Vice-Generaal Minister (ook drie genomineerden).
Daarnaast gaan we zeven councilors kiezen (24 genomineerden). De YouFra heeft hun afgevaardigde
in de nieuwe Presidency al min of meer benoemd, want zij hebben maar één kandidaat.

De avond wordt er door de leden van de werkgroep aan het slotdocument gewerkt. Daarvoor
moeten eerst alle opmerkingen van de werkgroep-sessies van gisteren en vandaag worden verwerkt
en samengevoegd.
Dus nu, na middernacht, sluit ik een lange dag af met het verslagje van vandaag voor mijn broeders
en zusters in Nederland.
Vrede en alle goeds uit Rome,
Michel Versteegh
internationaal vertegenwoordiger

