
OFS VANUIT ANDER OOGPUNT
DE TOEKOMST VAN DE OFS
GOUD
Na de Olympische Spelen in Tokyo zijn we
eraan gewend om de nummers 1, 2 en 3
te interpreteren als goud, zilver en brons.
Af en toe gebeurde het dat de nummers 1
en 2 beide goud kregen. Alleen bij ons ge-
beurt het dat de nummers 1, 2 en 3 alle
drie goud hebben. 

We spreken gemakkelijk over Eerste,
Tweede en Derde Orde, de eerste twee
letters van de Eerste en Derde Orde zijn
OF, de derde letter is dan M of S. Dat zal
historisch misschien juist zijn, maar in feite
zijn we drie gelijke groeperingen met een
eigen missie en leefwijze. 

In juni is er in de OFS Nederland een
nieuw bestuur gekozen dat inspirerend lei-
ding geeft aan de twaalf lokale gemeen-
schappen van ongeveer 200 leden in

totaal en de contacten naar buiten onder-
houdt. Deze gemeenschappen, broeder-
schappen, vormen een geestelijk geheel,
een lichaam dat voor de leden en voor de
omgeving de echte menselijke waarden
benadrukt en beleeft: vreugde, eenvoud,
dragen, teruggeven, gerechtigheid en ver-
bondenheid met de schepping. 



JONGEREN
Waar we op dit moment in de Europese
geschiedenis allen mee te maken hebben,
is de ingrijpende veroudering van onze
leden, van onze gemeenschappen. Het
lijkt erop dat onze manier van leven bijna
geen aansluiting meer vindt bij het levens-
gevoel van jongeren. De redenen daar-
voor zijn overal al bekeken en verteld. In
het kerkelijk leven in Nederland, in de rest
van Europa en andere delen van de we-
reld wordt dit ervaren. De verpakking van
ons geloof, maar ook de inhoud van ons
leven en de sociale uitstraling ervan spre-
ken weinig meer tot de verbeelding van de
mensen buiten onze kringen. Op deelge-
bieden vinden we gelukkig contacten in
verband met meditaties, met sociale acties
en inspirerende mensen. Bij de francisca-
nen zien we wel enkele jonge broeders, uit
Nederland en Vlaanderen. 

We zouden kunnen verwachten dat de se-
culieren, degenen die buiten de kloosters
wonen, meer contact hebben met de an-
dere mensen die buiten kloosters wonen.
Blijkbaar gaat het niet om de kloosters,
maar om de boodschap van eenvoud,
liefde en intensiteit. 

HOE DOE JE DAT?
In de laatste tientallen jaren heb ik gemerkt
dat de betrokkenheid van de minderbroe-
ders kapucijnen als gemeenschap op de
OFS niet bijzonder groot is. Ik heb ook het
idee dat de leden van de OFS zich meer
thuis voelen bij de franciscanen. Gelukkig
is die band er. Van ons uit hebben vooral
onze broeders Hans Putters en Macair
Wegman zich ingezet met hun eigen kwa-
liteiten voor onder andere de lokale broe-
derschappen van Den Bosch en Tilburg. 

Binnen al onze religieuze gemeenschap-

pen bestaan er dezelfde twee tendensen:
degenen voor wie het goed is zoals het
gaat, en degenen die verlangen naar een
perspectief dat uitgaat boven de gang naar
de voltooiing. Voor alle twee is het de
vraag: hoe doe je dat? 

Ik heb gemerkt dat enthousiasme altijd
vuur ontsteekt, dat door enthousiaste
daden de aandacht getrokken wordt, die
uitnodigen om zich te verdiepen in de bij-
zondere mensen die deze warmte uitstra-
len. Bewondering, navolging en liefde
ontstaan daar waar bewondering, liefde en
navolging geboden worden. Dat geldt voor
de broederschappen onderling, en zeker
voor de contacten met mensen buiten
onze kringen. 

Zo kunnen wij eerbied voor elkaar en onze
wereld hebben, eenvoudig leven en de
Geest zijn/haar weg laten gaan. 

Wij blijven samen, hoe dan ook, een gou-
den drietal.

Ik wens eenieder vrede en alle goeds.

Piet Hein van der Veer ofmcap


