Het Generaal kapittel in Rome
Dag 6
Op deze zesde dag van het kapittel beginnen we met een
eucharistieviering waarin father Pedro Zitha ofm, een
van de internationaal geestelijk assistenten, voorgaat. Opmerkelijk is dat hij in zijn preek spreekt over
de OFS als over ‘ons’.
Het aantal kapittelleden is, door de verkiezingen van
gisteren, gegroeid tot 62 (dat is inclusief de geestelijk
assistenten, die over een onderwerp wél en over andere
onderwerpen niet mee mogen stemmen en de nieuw
gekozen ;eden van de Presidency). De ochtendsessie staat
volledig in het teken van de nieuwe statuten, die we
anderhalve week geleden als conceptversie ontvingen.
Volgens mij staat er een aantal artikelen in, die strijdig zijn met de Generale Constituties. Dat wordt
door mij naar voren gebracht, maar ook door andere kapittelleden. De Generaal Minister besluit dat
er niet per artikel gestemd zal worden, maar hij wil deze nieuwe statuten als één geheel ter
stemming brengen. De hele ochtend wordt over de statuten gesproken. Er zijn duidelijk veel twijfels
of we hier wel mee moeten instemmen. Dan wordt voorgesteld ze ‘ad experimentum’ voor te leggen.
Dat wil zeggen dat de landelijke broederschappen er de komende jaren mee aan het werk gaan en
melding bij het Presidium maken van die dingen, waar ze tegen aan lopen. En als ze met een artikel
in hun land helemáál niet uit de voeten kunnen, kunnen ze aan het Presidium een verzoek
voorleggen voor een ‘uitzonderingspositie’.
Zo worden de statuten uiteindelijk aan het eind van de ochtend toch ter stemming voorgelegd.
Helaas gaat de meerderheid akkoord met deze nieuwe statuten ad experimentum. Ik vind dat er
zoveel dingen in staan die niet kloppen dat ik ‘tegen’ gestemd heb.
Vandaag zijn er verder weer werkgroep-bijeenkomsten, waarin vandaag en de komende dagen in
kleine groepjes wordt gesproken over de
belangrijkste punten die het kapittel aan het
nieuwe Presidium wil meegeven.
Weer plenair wordt er een video getoond
waarin wordt weergegeven wat er in de diverse
landen gebeurd is om te vieren dat het 800 jaar
geleden is dat het document ‘Memoriale
Propositi’ verscheen, het document dat de basis
vormde van onze latere Regel.
Er werd informatie gegeven over een project dat ‘Piandarca’ heet, een project om de plaats te
markeren bij Cannara in de buurt, waar Franciscus zijn vogelpreek gehouden zou hebben. Gelukkig is
dit geen project van het CIOFS, want de geraamde kosten zijn erg hoog.
Daarna wordt er een persoonlijk getuigenis gegeven door een jonge vrouw, van islamitische afkomst,
die bekeert is tot het katholicisme en daarna de OFS heeft gevonden. Zij woont in een van de
golfstaten en vertelt waar ze tegen aan is gelopen.

De laatste presentatie van vandaag is die van de YouFra. Wereldwijd zijn er ongeveer 50.000 YouFra
leden en dat is verdeeld over 76 landen. Na de presentatie wordt uitgewisseld over de diverse
uitdagingen en mooie ervaringen. Onder andere komen oud-YouFra leden aan het woord die daarna
de OFS hebben gevonden, maar ook kapittelleden uit landen waar geen YouFra is. Heel duidelijk
blijkt dan, dat daar waar YouFra bestaat, dit is ontstaan doordat een minderbroeder op een gegeven
moment een groepje jongeren om zich heen weet te verzamelen.
Vanavond is de feestelijke avond waarin de Europese landen centraal staan (uitgesteld van
maandagvond), samen met de YouFra. Schrijver dezes is echter, als lid van de werkgroep die het
slotdocument moet schrijven, de hele avond bezig met andere zaken.

Vrede en alle goeds uit Rome,
Michel Versteegh
internationaal vertegenwoordiger

