Het Generaal Kapittel in Rome
De slotdag
Deze slotdag begint niet met
een eucharistieviering, want
die vindt pas om 11.00 uur plaats en daarmee zal dit Generaal
Kapittel ook worden afgesloten. Vandaag beginnen met het
ochtendgebed (de lauden) in de kapel, die is toegewijd aan
Bonaventura, waar ook het college waar we verblijven naar
genoemd is.
Direct na het ontbijt wordt door de werkgroep voor het
slotdocument de laatste hand gelegd aan het document en
wordt een samenvatting gemaakt, die straks in de plenaire zaal
aan het hele kapittel zal worden voorgelegd.
Aan het begin van de slotsessie zijn er nog wat organisatorische
verzoeken, zoals het na afloop inleveren van de kastjes,
waarmee je de simultaan vertalingen (in de vier officiële talen van het CIOFS) kunt beluisteren tijdens
de sessies. Er blijkt al één kastje in Kameroen te zijn!
Enkele kapittelleden moesten al terugkeren naar huis, dus we zijn nog met 52 kapittelleden over. De
samenvatting, inclusief de prioriteiten voor het Presidium, wordt door de werkgroep gepresenteerd.
De belangrijkste prioriteiten liggen op het gebied van:
1. het realiseren van de nieuwe secretariaten (zie eerdere verslagen), o.a. op het terrein van
communicatie en vorming
2. vorming, zorgen dat er vormingsmateriaal komt op het gebied van
a. broederlijk leiderschap
b. roepingen
c. familieleven
d. financiën
3. financiën
a. ruim vóór het volgende Generaal Kapittel een commissie van OFS-leden uitnodigen,
OFS-leden, die niet in het Presidium zitten en verstand hebben van en ervaring met
financiële zaken, om de financiën te bestuderen en bij het kapittel uitleg te kunnen
geven
b. zorgen dat de voorstellen voor het budget van het nieuwe Presidium de volgende
Generaal Kapittels zes maanden van tevoren bekend zijn
c. het opzetten van een sponsorship-systeem, zodat OFS-leden makkelijk een bepaald
project van het CIOFS kunnen ondersteunen
4. communicatie
a. meer gebruik maken van hedendaagse (sociale) media voor de communicatie tussen
het Presidium en de landelijke broederschappen
b. stimuleer landelijke broederschappen gebruik te maken van de digitale snelweg als
de omstandigheden het elkaar persóónlijk ontmoeten onmogelijk maken
5. YouFra; het feit dat de YouFra zo goed vertegenwoordigd is op dit Generaal Kapittel is een
bewijs hoe belangrijk de YouFra door de OFS wordt gevonden (de kosten van de YouFraleden zijn grotendeels door de OFS betaald); prioriteiten voor het Presidium voor de
komende jaren:

a. ondersteun landelijke broederschappen om de YouFra enerzijds hun eigen weg te
laten vinden, maar anderzijds wel voor ze klaar te staan als ze hulp vragen
b. stimuleer plaatselijke broederschappen om hun bijeenkomsten open te stellen als
leden van de YouFra die bijeenkomsten willen bijwonen
c. bevorder, daar waar het mogelijk is, dat YouFra-leden zitting hebben in commissies
of werkgroepen op allerlei gebied
6. geestelijk assistenten
a. stimuleer dat de geestelijk assistenten gebruik maken van dat wat ze geleerd hebben
op de cursus voor geestelijk assistenten van het CIOFS in 2019
b. ondersteun landelijke broederschappen bij het opzetten van een cursus om anderen
dan de minderbroeders toe te rusten om geestelijk assistent te worden
c. verbeter de communicatie tussen de generaal geestelijk assistenten en de landelijke
geestelijk assistenten.
Na deze presentatie wordt er over het slotdocument en de prioriteitenlijst gestemd. Het kapittel
stemt in met (de samenvatting van) het document en de prioriteiten met 48 stemmen voor, 2 tegen
en 2 onthoudingen.
Hierna gaan we naar de kapel, waarin monseigneur José Rodriguez
Carballo ofm voorgaat in de eucharistieviering. Mgr. Carballo is
secretaris van de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde
Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven (onderdeel van de
Romeinse Curie). Hij heeft een mooie preek, die aansluit bij het thema
van dit Generaal Kapittel.
Aan het eind van de viering geeft mgr. Carballo ons met de icoon van
Maria de zegen. Daarna dragen wij die icoon officieel over aan Marton
Beke, de internationaal vertegenwoordiger van Hongarije
Aansluitend hebben we de lunch waarna een hartelijk afscheid van allen en ieder zijns weegs gaat.
Tot slot een opmerking van een van de kapittelleden die de afgelopen week treffend weergeeft:
‘we kwamen als individuele vertegenwoordigers van ons land, maar we vertrekken in onderlinge
vriendschap en als leden van een broederschap.’

Vrede en alle goeds uit Rome,
Michel Versteegh
internationaal vertegenwoordiger

(de delegatie uit Nederland, Felix van Hulsen en Mariette
Fleur als waarnemers en Michel Versteegh als internationaal
vertegenwoordiger)

En dit zijn alle deelnemers aan het kapittel:

