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Laudate is een nieuwsbrief van de religieuze gemeenschap Franciscus’ 
broeders & zusters te Nijmegen. Dit blad verschijnt drie á vier keer per jaar 
en is geheel gratis.  
Helaas is er door omstandigheden dit jaar nog niet eerder een Laudate 
verschenen. We hopen het met dit extra dikke nummer wat goed te maken. 
 
Zoals u weet kunt u ctrl-klikken op de hoofdstukken (indien u het blad leest 
via de pc-laptop, et cetera) en de desbetreffende pagina zal openen. 
We wensen u weer veel leesplezier toe! 
 
Vrede en alle Goeds! 
De redactie 
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Drie jaar bestaan 

Nieuwsbrief van Franciscus’ broeders & zusters 

Allereerst willen wij onze excuses 
aanbieden, dat het wat langer heeft 
geduurd voordat er weer een nieuwe 
nieuwsbrief in uw postbox is komen 
vallen. 
Zoals de kop aangeeft hebben we 
afgelopen zes februari ons driejarig 
bestaan mogen vieren. Wat is nu 
eigenlijk maar drie jaar? Eigenlijk zo kort, 
zo voorbij of misschien wel erg lang. 
Voor ons waren het drie bewogen, 
bijzondere, mooie jaren. Jaren die ons 
hebben doen beseffen, dat het ook niet 
makkelijk is geweest voor Franciscus 
zelf om zijn levensvisie, het evangelie te 
leven en volmaakt te mogen worden in 
de Heer, te doen slagen. Hij wilde die 
weg gaan, maar met broeders erbij 
vraagt het dagelijks van je om JA te 
zeggen, elkaar te doen slagen in die 
levensvisie. Iedere broeder recht te doen  
 

en daarnaast de vorm, de levensvisie, 
regel vast te houden. 
Daarnaast de vele zaken rondom de 
gemeenschap: Lezingen, bezinningen 
om te groeien/voeden, gebeden, 
liederen, voorbereidingen speciale 
vieringen te vinden, te lezen, te zingen.  
Afspraken, gesprekken met externe 
groepen, kerken, mensen en al het 
werk wat daarbij komt. Zo komen er 
dagelijks vele punten op het lijstje. 
En toch kunnen, mogen we zeggen, dat 
we er enorm door gegroeid zijn en onze 
weg erdoor alleen maar boeiender 
geworden is. Ondanks de stress die het 
soms met zich meebrengt en dat je je 
soms wel eens afvraagt; ‘Waar zijn we 
aan begonnen, hoe verder met soms de 
tegenslagen?’, is er die vreugde in je 
hart die je doet doorgaan op die weg. 

Dat danken, dienen, dragen, blijven 
woorden die levend worden als je ze 
aangaat. Dan merk je pas dat je 
GEDRAGEN wordt op de weg die niet 
altijd even makkelijk lijkt, maar wel 
begaanbaar is. 
 
We zijn ook erg dankbaar dat we nog 
telkens mogen wonen op de plek waar 
we nu zijn. Intussen is het klooster naast 
ons verkocht en de koper is nu bezig het 
langzaam aan op te knappen en het een 
bestemming te geven. 
Momenteel wonen er zo’n 12 mensen 
die er een kamer huren. Zo blijft het 
bewoond en ook deze mensen beseffen 
dat ze er weer een keer uit moeten. 
Broeder Roel heeft weer zijn moestuintje 
en dit jaar staat er weer van alles op en 
hebben we al mogen oogsten van  
 
 
 

tuinbonen tot courgettes. Prachtig om te 
zien hoe alles groeit en bloeit en wat 
moeder aarde dit jaar weer schenkt.  
Ook dit jaar zijn we weer verder gegaan 
met het opknappen van het hekwerk en 
de voortuin bij de mindere broeders ofm 
aan de Vermeerstraat te Nijmegen. Een 
schitterend werk en een perfecte 
samenwerking maken het tot een 
schitterend geheel. 
 
Ook hebben we een brief aan de paus 
gestuurd en kregen een prachtig 
antwoord terug. Meer over dit 
onderwerp in deze nieuwsbrief. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u ook een 
interview dat  broeder Gerard Ris 
ons afnam. Hij schrijft dan ook een keer 
in ons blad 
 
Br. Jelle 
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De weg zoeken 

 

 

 
 

Naar een goede plek 

Als Jelle iets gaat vertellen over zijn 
leven, hoeft hij daar niet lang over na te  
denken. ‘Wij woonden redelijk in de 
buurt van het klooster in Diepenveen. 
Toen ik achter op de fiets van mijn 
moeder een monnik zag in pij, zei ik 
tegen mijn moeder: ‘Dat wil ik later ook’. 
Hij was toen zes jaar. Zo iets hebben wel 
meer jongens en meisjes van die leeftijd 
gezegd. Moeders onthouden dat en 
zoals in dit geval heeft ook Jelle dat niet 
vergeten. Hij gaat later (38 jaar) naar de 
trappisten in Diepenveen en blijft daar 
een half jaar onder leiding van broeder 
David. In het afsluitende gesprek voor 
een volgende stap op deze weg, zei 
broeder David tot hem: ‘We zijn bereid 
om je op te nemen in onze 
gemeenschap, maar ik zie dat je 
eigenlijk meer een “mensen mens” bent. 
Je hebt een open oog voor wat er om je 
heen groeit en leeft. Ik denk dat je je 
meer thuis voelt bij de franciscanen’.  
 

 

Hij kreeg het adres mee van de 
communiteit van de franciscanen aan 
de Vermeerstraat in Nijmegen. ‘Ik 
maakte een afspraak. Sigfried 
Bergmann, de gardiaan, deed de deur 
open. Ik voelde me  thuis in die andere 
omgeving. Ik hang het maar even op 
aan die heel andere manier waarop de 
trappisten en de franciscanen naar de 
kapel gaan. De trappisten lopen dan in 
een gesloten rij, met een witte mantel 
en in stilte naar de kapel. De 
franciscanen gaan dan wat ‘rommelig’, 
in hun dagelijkse kleren of habijt en 
soms pratend de kapel in. Ik heb met de 
broeders gesproken, bijzonder met Jan 
van Beeck die mij zei: ‘Als je verder wil, 
neem dan contact op met een van de 
broeders in Megen, met Wim Pot of 
Theo Zweerman’. Zo begon hij in groot 
vertrouwen.  
 

Eenvoudig leven 
Zijn huisgenoot en medebroeder is Roel 
Nijenhof (31 jaar). Hij doet graag mee 
als eens iets opgeruimd, opgebouwd en 
recht gezet moet worden. Een echte 
pionier. Hij kan zijn energie kwijt in de 
thuiszorg twee en halve dag in de week 
en in de moestuin waar hij een 
braakliggend stuk grond bewerkt tot 
eetbare groenten en fruit. Roel komt uit 
een katholiek gezin. Hij volgde drie 
maanden intern bij de trappisten in 
Tsjechië een stage en in Zeist één jaar 
bijbelstudie ‘geloofsopbouw’. In 2007 
doet hij in Megen mee met het 
Franciscaans Jongeren Treffen. Hij komt 
Jelle daar tegen en kan met hem praten 
over zijn zoeken naar ‘een eenvoudig 
leven’. Voor zijn ouders was deze weg 
nieuw en vreemd. ‘Als het maar geen 
vlucht is’, zegt zijn vader. ’Roel is oud 
genoeg om zelf zijn verantwoordelijkheid 
te nemen’.  
Zijn ouders volgen hem en waren 
aanwezig toen Roel in de kapel van de 
 

Vermeerstraat het sacrament van het 
vormsel ontving. Dat was een plechtig 
moment op weg naar een intrede in de 
gemeenschap. 
De vader van Jelle zou bij het horen van 
de weg die Jelle koos trots op hem 
geweest zijn. Voor zijn moeder was dit 
te verwachten. Zij wist al vanaf zijn 
zesde jaar, dat het die kant op zou 
gaan! 
 
Kijken en luisteren 
Na de eerste kennismaking met de orde 
begint voor Jelle het noviciaat in Megen, 
met af en toe een paar studieweken in 
Duitsland. ‘Ik heb het vanaf het begin 
zeer gewaardeerd, dat ik mijn opleiding 
in Nederland heb gehad. De ‘weg’ die ik 
wilde kennen lag in Nederland en van 
de broeders die al een deel van de weg 
hadden afgelegd kon ik veel leren. Niet 
door boeken over spiritualiteit te lezen, 
maar door te kijken en te luisteren’. 
 
Vervolg op pagina 5 
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Wijsheidspreuk nr. 16 

 
De zuiverheid van hart 
 
1.Gelukkig wie zuiver van 
hart zijn ,want zij zullen 
God zien (Mt, 5,8) 
2.Zij zijn echt zuiver van 
hart die het aardse 
verachten, het hemelse 
zoeken en niet ophouden 
de levende en ware Heer 
God altijd te aanbidden en 
te zien met een zuiver hart 
en gemoed. 
 
We streven naar een 
onvermengd hart dat vol is 
van liefde, goedheid en 
zelfbeheersing. 
Dit kan alleen als we hier 
dagelijks mee bezig zijn 
door het te doen. Dit houdt 
ook in dat we in onszelf 
nagaan wat ons daar 
vanaf houdt en afstand 
nemen van datgene wat 
dit in de weg staat.  
Alles wat op het aardse 
duidt lijkt heel groot en 
belangrijk, zoals status en 
uiterlijke schoonheid. Dit is 
vooral gericht op de 
vervulling van ons ego, die 
onvervulbaar is. 
 
Franciscus zegt: Doe wat 
je bitter lijkt (tegenstaat). 
Blijf Dankend en biddend 
door het leven gaan en  
word niet moe om het 
goede te blijven doen. 
Daar word je uiteindelijk 
pas echt gelukkig van en 
je hart zuiver. 

 

 
Matheüs 11:28-30 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vervolg;  de weg zoeken 

Na een jaar in de Jodenbreestraat  in 
Amsterdam weer terug naar Megen. ‘Ik 
heb in die tijd veel gelezen in de 
geschriften van Franciscus. In die 
periode had ik een project samen met 
Hubert Bisschops rond de vraag hoe 
Franciscus en zijn medebroeders 
leefden, werkten en omgingen met geld. 
Hij gaf me ‘huiswerk’ op en dat was de 
gesprekstof voor de volgende 
bijeenkomst. Ik heb de mogelijkheid 
gehad om in België en Frankrijk enige 
tijd mee te lopen met de nieuwe pas 
gegroeide broeder gemeenschappen. Zij 
gaven de woorden van de regel een 
eigen actueel gezicht. Alles samen 
genomen werd deze vormingtijd voor mij 
de bodem van mijn leven en een model 
voor verder.  
Toen de drie vormingsjaren voorbij 
waren en de definitieve binding aan de 
orde voor de tweede keer  werd 
uitgesteld, werd ik benoemd in de 
Derkinderenstraat in Amsterdam. Ik 
moest een baan zoeken, naast de tijd 
voor gebed en studie. Er werd 
nauwelijks rekening gehouden met wat 
ik in mijn vormingsjaren geleerd had en 
in praktijk kon brengen. 
 

Er brak iets in me. Ik heb een week en 
drie dagen nagedacht en gebeden. Ik 
heb toen met pijn het besluit genomen 
uit te treden en te blijven gaan bij wat 
op mijn weg groeide’.  
 
Van deur tot deur… 
Op 1 oktober kwam Jelle naar de 
Vermeerstraat in Nijmegen. Hij had de 
tijd om zijn gedachten te ordenen en te 
zien hoe nu verder te gaan. Hij hoorde 
dat hij zijn weg niet moest opgeven. Hij 
herinnerde zich zijn gesprekken met 
Jan Hoeberichts, met Sigismund Verheij 
en met Theo Zweerman die hem de 
stenen voor zijn eigen weg hebben 
gegeven. 
Jelle begon op te schrijven hoe een 
‘leven onderweg’ er uit zou kunnen zien 
en zocht in de buurt een plek om te 
wonen. Via Leo Soede kwam hij in 
contact met Tjeu van Knippenberg, 
pastor in de Antoniuskerk die wees op 
het studiecentrum van de Lazaristen 
van Vincentius a Paulo aan de 
Waalkade. 
 
 

Toen Jelle in februari 2012 daar terecht 
kon, heeft Roel besloten om met hem 
mee te gaan en een baan te zoeken 
voor twee dagen in de week in de 
thuiszorg in Nijmegen. Aan de 
Lazaristen Wiel Bellemakers en Gerard 
Verwoerd  hebben de broeders veel te 
danken. Zij ondersteunen hen. Zij weten 
waar de keuze voor zo een manier van 
leven over gaat. 
Langzaam groeit de dagorde en krijgen 
leven en werken een vaste plaats. De 
broeders bidden vier maal per dag het 
breviergebed. Maandag en dinsdag zijn 
voor de hun bekende werkzaamheden 
om onder meer de vaste lasten te 
kunnen betalen. De andere dagen zijn 
bestemd voor ‘door de wereld te gaan’. 
Men vertrouwt erop dat mensen, die de 
 

bedoeling van hun werk waarderen, 
willen bijdragen in de kosten. Gekleed 
in een eigen kleur pij gaan zij samen 
“door de straten en op pleinen”. De 
eerste keer hebben ze in een straat veel 
uit te leggen. Soms gaat het goed en is 
er op de drempel een lang gesprek of 
worden ze uitgenodigd om ’s avonds 
terug te komen, ‘dan is man ook thuis’; 
of er klinkt een welkom: ‘Eindelijk komt 
er eens iemand’. Soms gaat na een 
enkel woord de deur weer dicht. Ze 
ervaren wat het betekent om afgewezen 
te worden. Was dat bij Franciscus ook 
al niet zo? Ze waren zich bewust dat ze 
deze manier van leven en werken niet 
kunnen doen zonder een gesprek met 
bisschop Hurkmans.                    Vervolg 

op pagina 6 
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De weg zoeken deel drie 
 
Onze leefregel bij de 
Paus 
 
Onze leefregel hebben 
we met een begeleide 
brief naar Paus 
Franciscus gestuurd ter 
overlegging en 
goedkeuring. 
Na iets meer dan 6 
weken kregen we een 
schitterende brief terug 
uit Rome. De afdeling 
congregatie en 
apostolisch leven 
schreef ons namens de 
paus terug. Onze 
levensweg en wijze 
wordt hierin 
aangemoedigd en 
gezien de richtlijnen 
aangereikt door 
H.Johannes Paulus II 
wordt ons hierin gezegd 
dat de verdere verloop 
van erkenning nu gaat 
via de Bisschop. Zo ook  
de verdere weg van 
groei, professies, et 
cetera. Ons wordt een 
zegen en hartelijke 
groeten vanuit de Heer 
toegesproken. Al eerder 
heb ik Mgr. Hurkmans 
mogen spreken en dat 
waren fijne, warme 
gesprekken met veel 
bemoediging. Nu ligt 
daarom dan ook onze 
aanvraag bij de 
Bisschop te Den Bosch. 
 
 
 
 

 
 

  
  

  

  

Na een eerste kennismaking, waarin 
Jelle aan de bisschop de voorlopige 
tekst gaf van de regel, heeft de bisschop 
de zegen over hen uitgesproken en een 
gebed voor een voorspoedige toekomst.  
 
Al drie jaar… 
Sinds de Lazaristen hun studiehuis 
verlieten hebben Jelle en Roel een 
huurwoning  aan de Bredestraat 164 in 
Nijmegen (6543 ZZ) vlak naast de 
Nederlands Gereformeerde Kerk. Voor 
diensten waar meer mensen verwacht 
worden mogen ze van deze kerk gebruik 
maken. Op eigen verzoek wilde Pierre 
Humblet van de Katholieke Nederlandse 
Religieuzen, bekend van de Katholieke 
Jongeren Dagen, met Roel en Jelle een 
gesprek. Hij was verrast te horen dat 
hun initiatief al drie jaar bestond en 
moedigde hen aan vol te houden. ’Onze 
tijd heeft deze initiatieven hard nodig. Hij 
wist dat dit soms pijnlijk is. 

‘Als dat gebeurt, probeer dan het 
aangedane verdriet in liefde om te 
zetten’. 
De kapucijnen hebben Roel en Jelle 
gevraagd om een gesprek. Zij wonen in 
een wijk van Nijmegen waar de 
kapucijnen een klooster hadden. De 
medebroeders in Alverna begroeten de 
broeders met: ‘Wanneer kom je weer 
vertellen over wat jullie meemaken?    

 
Omdat Monseigneur Hurkmans enige 
tijd afwezig was hebben Jelle en Roel 
een brief geschreven naar de Paus, 
wetend dat deze dan wel ergens op het 
goede bureau terecht zal komen. Eind 
juni is er een antwoord gekomen, zoals 
u in het kader hiernaast kunt lezen. 
Jelle en Roel hopen dan ook om 
opgenomen te mogen worden in een 
eigen te vormen gemeenschap, waarin 
zij en toekomstige broeders professie 
kunnen afleggen op hun regel en 
leefwijze. 

Zij danken eenieder die op welke wijze 
dan ook deze drie jaar mogelijk hebben 
gemaakt. Hopende op voortzettende 
steun in de toekomst. 
 
Wilt u hen financieel ondersteunen dan 
kan dat onder nummer: 
t.n.v. Franciscus broeders en zusters 
IBAN: NL43 INGB 0005 8152 69 
 
G.R. 
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Enkele uitspraken, 
citaten, quotes van 
Franciscus. 
 
 

  Armoede is geen 
schande voor wie arm is, 
maar voor wie armoede 
veroorzaakt. 

 
  Wie er ook bij je komt, 
vriend of vijand: ontvang 
hem of haar welwillend. 

 
  Waar geduld en 
deemoed is, is geen plaats 
voor woede en opwinding. 

 
  Ik bid voor allen, ook 
voor hen die misschien 
ooit zullen geloven. 

 
  Wind je niet op en word 
niet boos over de zonde 
van een ander. 

 
  “Wat we ontvangen zit in 
datgene wat we geven.” 

 
 
 

Christus geheel  naakt,  diep 
treurig en kwetsbaar op 

koude steen 
Ca. 1510  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Het woord dakloosheid is een dominant 
thema in de Bijbel. Het Hebreeuwse volk 
is een volk dat marcherend naar het 
beloofde land trekt en de grote gelovigen 
van het Eerste Testament definiëren 
zichzelf als daklozen of pelgrims. Een 
naam die ze slechts konden verkrijgen 
als ze naar het Woord Gods luisterden 
en deze onderhielden. Dus Abraham uit 
zijn Chaldeeuwse land ging "tentenkamp 
naar tentenkamp," zegt de tekst (Gen 
12,4-10). De Exodus wordt gezien als de 
weg van slavernij naar vrijheid en het 
verbond vernieuwt  zich door de eeuwen 
heen als een terugkeer naar God, nadat 
een lange innerlijke reis oproept de 
ontrouw te verlaten en te luisteren in 
verschillende manieren naar de God van 
het leven, die wandelt met zijn volk. De 
hele geschiedenis van Israël kan dus 
worden gezien als een lange mars naar 
de vervulling van Gods belofte die 
culmineert in Jezus Christus. 
 
Jezus verschijnt aan hen als de typische 
rondtrekkende: Hij is voortdurend op reis 
naar het punt van het geen plaats 
hebben om zijn hoofd (Lc 9,58) neer te  

leggen; Hij roept zijn discipelen (Mc 1,20) 
op om mee op weg te gaan en al 
degenen die durven te beginnen en 
achter Hem volgen, belooft hij hen het 
Licht van het Leven (zie Joh 8:12). 
Ten slotte stuurde hij zijn leerlingen, de 
groep van de Twaalf Apostelen en de 
groep van tweeënzeventig leerlingen met 
dezelfde instructies: om te gaan twee aan 
twee, niets voor de reis mee te nemen en 
aan te kondigen de vrede des Heren (vgl 
Lc 10,1-9) 
De leerlingen worden opgeleid door 
Christus zelf aan een rondtrekkende 
evangelisatie; Na Pinksteren, de eerste 
gemeenschap van de gelovigen van 
Christus, het nieuwe volk van God, zal 
een naam verleend worden "de 
volgelingen van de Weg" (Handelingen 
9.2 die term verschijnt voor de eerste 
keer). 
 
De auteur van de brief aan de Hebreeën 
(hoofdstuk 11), toen hij reflecteerde op 
het geloof van de patriarchen, 
presenteert de geloofsgemeenschap als 
een gemeenschap van pelgrims en 
vreemdelingen. 
 

De beweging van het gaan is dus 
gekoppeld aan geloof en dit niet alleen in 
eerste instantie, maar ook in de weg die 
beladen is met moeilijkheden en zelfs 
interne conflicten kan oproepen. 
Dakloosheid, ruimte die er voorheen ook 
was wordt een innerlijke dakloosheid, 
spiritueel. 
 
De detachering van een plaats naar de 
andere te bereiken wordt een 
weerspiegeling van het detachement van 
een zichzelf alleen aan God toebehoren. 
Dakloosheid wordt zo ook een 
ommekeer, omschakeling. 
Alle bedevaarten tonen ons wegen die 
lopen naar de innerlijke veranderingen. 
Dit is echter niet het hoogtepunt van de 
weg. Voor de grote 

innovatie van het Tweede Testament 
over dit thema is de identificatie van de 
weg met Christus die zei: "Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven (Joh 
14,6). Daarom kan het gaan niet langer 
gezocht worden voor zichzelf, maar als 
een geworteld zijn in Christus, die de 
weg is naar de Vader en ook uitloopt 
naar de mensen die hen de toegang tot 
het Koninkrijk geeft, zelfs voor het 
meest verloren schaap. 
Op dit pad, de oproep tot bekering, 
metanoia, is  het onvermijdelijk, omdat 
de mens wordt opgeroepen om samen 
te werken naar zijn redding. 
Het zijn de liefde van de Gekruisigde en 
mensne die Franciscus zouden duwen 
om hetzelfde pad als de Christus te 
nemen. Thomas van Celano. 
 
Vervolg op pagina 8 
 

Door de wereld gaan met Franciscus 
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Ervaringen uit de 
moestuin 
 
Voor het tweede jaar dat 
we hier nu wonen verbouw 
ik, broeder Roel, groenten 
in de moestuin achter het 
voormalige klooster Santa 
Maria .  
 
Vorig jaar was echt 
uitproberen welke 
groenten het wel en niet 
doen, ook rekening 
houdende met dat we hier 
tijdelijk wonen.  
Dit jaar heb ik  meer grond 
omgespit en gezaaid. 
 De tuin-, stok en slabonen  
doen het goed  op de 
zandgrond.  We hebben 
de stokbonen in 
overvloed, waardoor we 
familie, vrienden en 
kennissen ook hierin 
konden laten delen. 
Verder heb ik veel radijs, 
rucola, tuinraap,courgettes  
en vele andere groenten 
geoogst.  
We boffen want naast alle 
groenten staan er ook 
volop bramenstruiken en 
doordat we de struiken 
flink gesnoeid hebben, 
kwamen er mede door het 
goede weer heel veel 
vruchten aan. 
Hiervan hebben zijn al 
zo’n twintig potjes jam 
gemaakt. 
Het blijft ontspannend 
werk om te doen, 
meditatief om het hoofd 
leeg te maken en je krijgt 
er telkens  dankbaar 
energie voor terug. 

 

 
Psalm 125 

 
 
 
 

  

"De natuurlijke gevoelens van zijn 

(Franciscus’) hart zijn al genoeg om het 
broederlijke aan elk schepsel te maken; 
het is niet verwonderlijk, dat in de liefde 
van Christus, hij nog meer werd de 
broeder van mensen. 
 

 

die hen ondersteunde. Daarom 
bewonderde Franciscus hen.” 
 
Aan het begin van zijn bekering, wat 
voor Franciscus betekende in de 
Portiuncula, las hij het evangelie van de 
missionaire opdracht van de leerlingen 
(Mt 10, 5-14;), het is op dit punt dat iets 
terugroept naar zijn ziel "Dit is wat ik wil, 
dit is wat ik zoek, wat ik wens uit de 
grond van mijn hart "(1 Cel 22). Deze 
belangrijke gebeurtenis markeerde zijn 
leven dusdanig dat hij de verkondiging 
van het evangelie voor liet gaan boven 
zijn wens tot het kluizenaars leven. 
In feite had Franciscus al drie broeders 
waardoor er twee groepen ontstonden. 
Bernardus en Egidius nemen de richting 
van Saint-Jacques de Compostela, 
Franciscus en de vierde broeder gaan 
naar de Rieti vallei. Enige tijd later vind 
je ze zelfs terug in Assisi. 
 

Eenmaal met zijn achten, gaan ze twee 
aan twee in de richting van de vier 
kardinale punten. In 1209-1210, met 
ongeveer 12 tot 14 broeders, gaan ze 
naar de paus te Rome om bevestiging 
op hun regel te mogen ontvangen, 
“geschreven in een paar simpele 
woorden” (Test15). 
Na enige aarzeling bevestigt Innocentius 
III mondeling hun vorm van leven en 
stelt hen in staat tot bekering tot het volk 
te prediken (zie 1 Cel 32-33). 
 "Franciscus was ... door dorpen en 
gehuchten, verkondigde ... het koninkrijk 
van God, verkondigende vrede, 
onderwijs, redding en boetedoening voor 
de vergeving van zonden" (1 Cel 36). 
 
De originaliteit van Franciscus, toen hij 
de apostolische  beweging ontdekte, ligt 
in het feit dat zijn pelgrimeren integreert 
 
 
 

het bedelen. Nergens in de Schrift 
verschijnt het expliciet en we weten dat 
zelfs de gemeenschappelijke 
portemonnee van Christus en de 
apostelen werd toevertrouwd aan 
Judas. Maar de beschouwing van de 
arme Christus, die nergens zijn hoofd 
kon laten rusten, laat zien dat 
Franciscus kiest om te  gaan bedelen 
en deze laat het expliciet plaatsen in de 
eerste regel: “Als het nodig is, zullen zij 
nederig bedelen. Ze kennen geen 
schaamte: ze herinneren in liefde meer 
dan alles onze Heer Jezus Christus, de 
Zoon van de levende God, de 
Almachtige, zijn gezicht is als 
vuursteen, zonder schaamte: hij die arm 
en dakloos was, hij leefde op 
aalmoezen, hij en de Heilige Maagd, en 
zijn discipelen.”                 Vervolg pagina 9 
 
 

 
 

 Vervolg Door de wereld gaan met Franciscus 

 

Zijn Schepper voor ogen hebben 

 Franciscus had constant zijn Schepper 
voor ogen. 
Niets is belangrijker, zei hij, dan om 
zielen te redden en hij wees naar het 
kruis waarop, om zielen te redden, de 
Zoon van God wilde sterven. Dit is waar 
we het geheim van zijn gretigheid om te 
bidden vinden, om zijn ijver, zijn 
overdreven prediken als het ging om het 
goede voorbeeld  te geven. Hij 
beschouwde zichzelf als een vriend van 
Christus op de voorwaarde om zielen lief 
te hebben zoals Christus van hen had 
gehouden. “In zijn visie namen de artsen 
deel aan het werk van Christus,  
 

Het leven zelf leven 
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Psalm 16 vers  11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kol.  3 vers 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vervolg het leven zelf leven 

 

” Wanneer door schaamte hun 
aalmoezen ontkend worden, moeten ze 
dank aan God geven; vanwege deze 
beledigingen, zullen zij grote eer 
ontvangen voor het tribunaal van onze 
Heer Jezus Christus.” “Dat men het goed 
weet: Dat de schade gedaan is niet aan 
hen die lijden, maar aan hen die het 
toebrengen. Aalmoes is een erfenis en 
het recht van de armen: Door de Heer 
Jezus Christus verworven. 

Gezonden om te bedelen is gaan in  
kwetsbaarheid zonder vorm van macht, 
dat is of moet een eigenschap/kenmerk 
zijn van broeders die ‘mindere’ 
genoemd zijn. De ontmoeting in 
armoede voedt het geloof zelf, omdat er 
geen sprake van vertrouwen kan zijn op 
eigen terrein, maar alleen op het 
vertrouwen in God. Het is daarom ook 
een grote hulp om God het centrum van 
ons leven te maken. Dakloosheid/ 
pelgrimeren als bondgenoot en het 
bedelen dus toestaan, dat is een echte 
spirituele ervaring van de nabijheid van 
God te zeggen aan degenen die bereid 
zijn om hun vertrouwen op Hem te laten 
leiden en volledig afhankelijk van 
anderen te zijn. 
 Zo, vóór de vreugdevolle en 
onverwachte ontmoeting komt een 
vraag naar voren: onze tijdgenoten 
verwachten niet dat christenen komen 
om hen thuis te ontmoeten? Hoewel 
sommige huisbezoeken wantrouwen 
tussen mensen veroorzaken,  

de ervaring toont de rijkdom en 
schoonheid die uitgaan van de 
ontmoetingen, ondanks het verrassende 
bezoek. Het “dank u” komt van 
wederzijdse kant van ontvangen en 
bezocht worden.  
Dit tot wederzijdse vreugde en geluk. 
 
St. Franciscus zei: "De Heer heeft ons 
(mindere broeders) opgeroepen om het 
geloof te doen ontwaken en de prelaten 
en geestelijken van onze heilige Moeder 
de Kerk te helpen." 
 
Artikel door br. B.Barun ofm en br. Jelle. 
Geschreven voor magazine in Frankrijk 2010 

 

Leven en werken 

 De broeders die hebben gewerkt en 
daarvoor aalmoezen ontvangen, zij 
krijgen zelf een grote beloning, maar ook 
zij die ze geven ontvangen een grote 
beloning; omdat alle mensen zullen 
loslaten deze wereld die eens 
voorbijgaat , maar de liefdadigheid die 
ze brachten en de aalmoezen die ze 
gaven zal beloond worden door de 
Heer.”(1Reg 9,3-9) 
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Met deze nieuwsbrief willen we u 
aangeven dat ons huisadres binnen 
korte tijd gaat veranderen. Wij zijn op 
zoek naar een andere woonplek. Het 
grote gebouw naast ons en het mooie 
pand waarin wij wonen gaan binnenkort 
verbouwd worden. Wij gaan dus naarstig 
op zoek naar een ander woonadres. 
Natuurlijk hopen we dat dit nieuwe adres 
een soort Portiuncula mag worden zoals 
Franciscus had in zijn tijd. Een plek waar 
we blijven mogen. Waar we in en uit 
gaan ‘door de wereld’. Een bakermat 
voor deze hopende groeiende 
gemeenschap.  
Onze vraag is tot u, jou, dat we in gebed 
verbonden mogen zijn tot vraag aan 
onze allerheiligste Heer God, dat hij in 
onze nood mag voorzien. 

 

Brededestraat 164 
6543ZZNijmegen 

 
E-MAIL: 

info@franciscus-
broedersenzusters.info 

 
 
 

 
Zegen van Franciscus aan 

broeder Leo 

Bezoek onze website ! 

Ga naar: 

www.franciscus-
broedersenzusters.info 

 

 

 

Op weg naar een nieuwe woonplek 

Een mooie prent met de zegen 

 
 

Een gekregen kaart met de zegen van 
Franciscus. De zegen die beslist 
ontleend is aan het Boek Numeri 6,24-
26. De zegen die Franciscus geeft aan 
broeder Leo en deze laatste bewaart het 
perkamentje, ingenaaid in zijn habijt, op 
zijn buik. Dit perkament (links in het 
kader) ziet er anders uit dan het kaartje 
hiernaast, maar toch blijft het een mooie 
kaart met die bijzondere zegen. Het 
perkament wat broeder Leo kreeg is ook 
getekend met het Tau –kruis. In onze 
kaart midden in de laatste zin. 
Onder dat getekende kruisje is een soort 
gezicht te zien en de onderste punt van 
de verticale balk rust op de mond. Om 
deze balk staan wat raadselachtig letters 
geschreven. Deze letters zouden 
verwijzen naar de slotformule van de 
zegen (Dominus benedicat te (frater 
Leͳo)), “De Heer zegene je” (broeder 
Leo). 
 
Een prachtige zegen die Franciscus 
bijzonder omlijst met een tekening van 
het Tau-kruis. Daarom deze zegen met 
deze mooie tekening op de kaart. 
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