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GENERAAL KAPITTEL 2021
DE AANBEVELINGEN VAN HET 16E GENERAAL KAPITTEL VAN DE OFS (NOVEMBER 2021) AAN HET PRESIDIUM VOOR
DE KOMENDE DRIE JAAR, ZOALS WEERGEGEVEN IN HET SLOTDOCUMENT VAN DAT KAPITTEL.

Voortkomend uit de zorgvuldige beraadslaging door de vertegenwoordigers van de landelijke be-
sturen werden de onderstaande prioriteiten vastgesteld:

1. INRICHTEN VAN DE NIEUWE SECRETARIATEN

     De drie nieuwe secretariaten (voor Vorming, Gerechtigheid, Vrede en Eenheid met de Schepping 
     en Communicatie), waarvan het Generaal Kapittel van 2017 besloten had dat zij moesten worden 
     opgericht, moeten effectief van start gaan. Het presidium moet aan de landelijke besturen laten 
     weten hoe deze secretariaten worden samengesteld, wat hun verantwoordelijkheden en be-
     voegdheden zijn en welke kosten er mee gemoeid zijn. De financiering van deze secretariaten 
     zal deels uit giften, specifiek voor dat doel gedaan, worden gerealiseerd.
2.  VORMING
     Het kapittel acht het van belang dat academisch taalgebruik wordt vermeden in al het samen te 
     stellen vormingsmateriaal.
     1.  Dienend leiderschap. Extra aandacht voor het thema van dit kapittel ‘dienend leiderschap’, 
     samen met andere aspecten uit het document ‘Instrumentum Laboris’, biedt uitstekend vormings-
     materiaal (modules, sjablonen, eenvoudig taalgebruik) voor landelijke en plaatselijke broeder-
     schappen. Maak een subsidiefonds, waarmee acties om de suggestie in de praktijk te brengen, 
     ondersteund kunnen worden.
     2   Roepingen. Biedt instrumenten aan om te helpen roepingen helder te krijgen en die te be-
     vorderen. Geef een van de leden van het presidium de taak zicht te houden op het aantal nieuwe 
     leden, in gezamenlijkheid met YouFra en de grotere franciscaanse familie.
     3.  Financieel. Informatie over de financiële aspecten van de broederschappen op alle niveaus 
     moet onderdeel worden van het vormingsmateriaal dat alle broederschappen gebruiken.
     4.  Gezinsleven. Continueer het werk van de ‘Commissie Gezinsleven’, zodat deze door kan 
     gaan materiaal te verschaffen dat ons helpt de waarde van het gezinsleven te bevorderden en 
     ons helpt te getuigen van de waardigheid van al het menselijk leven, als geschenk van God, van 
     het moment van de conceptie tot het levenseinde.
3.  FINANCIËN
     1.  Het presidium moet een commissie instellen van OFS-leden met ervaring en deskundigheid 
     op het gebied van budgetten en financiën. Deze commissie zal samenwerken met de penning-
     meester en alle financiële stukken bestuderen. De commissie wordt uitgenodigd en is bevoegd 
     alle van belang zijnde vragen te stellen. De commissie is tevens bevoegd een voorstel te doen 
     voor het budget voor de komende jaren. Tijdens het eerstvolgende kapittel kan deze commissie 
     de vragen beantwoorden van de kapittelleden met minder deskundigheid in financiële zaken.
     2.  Het komende kapittel dient het voor te stellen budget voor de dan komende drie jaar reeds 
     zes maanden voor het kapittel te worden bekend gemaakt, waardoor de landelijke besturen zich 
     daarin kunnen verdiepen. Jaarlijkse verslagen van de inkomsten en uitgaven van het presidium 
     zullen worden verstrekt, overeenkomstig het besluit van dit kapittel. 
     3.  Het CIOFS moet een systeem opbouwen, waarmee betere informatie over bepaalde projecten 
     kan worden verstrekt en het duidelijker wordt waarom voor dat project om financiële steun wordt 
     gevraagd.
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4.  COMMUNICATIE
     1.  Maak optimaal gebruik van de sociale media voor de persoonlijke communicatie tussen broe-
     ders en zusters over de hele wereld, om op die manier elkaar te inspireren.
     2.  Moedig (landelijke) broederschappen aan om de digitale snelweg te gebruiken voor het contact 
     met plaatselijke broederschappen en individuele leden op díe momenten dat elkaar daadwerkelijk 
     ontmoeten niet mogelijk is. 
5.  YOUFRA
     Uit de aanwezigheid van YouFra op het Generaal Kapittel blijkt hoeveel belang de OFS hecht aan 
     YouFra. Het presidium moet op deze weg voortgaan en
     1.  de landelijke broederschappen stimuleren de YouFra-broederschappen in hun land te onder-
     steunen, enerzijds in het vinden van hun eigen weg en anderzijds door altijd bereid te zijn hulp 
     te bieden als daar om wordt gevraagd,
     2.  het presidium moet de plaatselijke broederschappen stimuleren om hun bijeenkomsten open 
     te stellen voor leden van de YouFra,
     3.  daar waar het mogelijk is moeten jongeren betrokken worden bij de secretariaten of andere 
     commissies.
6. GEESTELIJKE ASSISTENTIE
     1.  Het presidium moet bevorderen dat de geestelijk assistenten de instrumenten gebruiken, die 
     ze kregen aangereikt tijdens de cursus van 2019.
     2.  Ondersteun de landelijke broederschappen om niet-franciscaanse religieuzen, priesters en 
     OFS-leden toe te rusten, zodat zij de taak van geestelijk assistent kunnen vervullen.
     3.  Help de communicatie te verbeteren tussen de internationaal geestelijk assistenten en de lan-
     delijk geestelijk assistenten.
7.  OVERIGE AANBEVELINGEN
     1.  Registratie. Zorg voor een reële telling van het aantal leden. Besturen hebben de verantwoor-
     delijkheid er voor te zorgen dat ze weten hoeveel leden hun broederschappen tellen, zoals het 
     Generaal Kapittel van 2017 al heeft vastgesteld en aan deze besturen gevraagd om in de praktijk 
     te brengen.
     2.  Bestaande projecten. Voer de bestaande projecten uit zoals ze zijn opgezet, evalueer perio-
     diek en geef elkaar feedback. Stimuleer landelijke broederschappen om bij te dragen aan de pro-
     jecten door middel van menskracht of financiële middelen.

Michel Versteegh ofs
    internationaal vertegenwoordiger


