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Ga met Maria met spoed naar een nieuw land! 
Document van het XXIe ALGEMENE KAPITTEL 

Kleine Broeders van Maria 
Rome, 8 september – 10 oktober 2009 

 
Inleiding 
 
Het document dat u in handen hebt, bevat de tekst die de leden van het XXIe Algemene 
Kapittel wilden publiceren als weergave van wat zij tijdens de 33 dagen van hun 
bijeenkomst hebben ervaren. Het bevat daarnaast ook de belangrijkste actievoorstellen 
die zij het instituut voor de komende acht jaar geven, en de meest relevante beslissingen 
die zijn genomen. 
 
Ten eerste is er de “Brief van het XXIe Algemene Kapittel”, geschreven als antwoord op de 
“regiobrieven”, die door de kapittelleden zeer positief werden ontvangen en enthousiast 
bestudeerd. Ik ben van mening dat de brief een manier mag zijn om de dialoog voort te 
zetten die in de voorbereidingsfase begon, in het gehele instituut, en die tijdens de vijf 
weken van het Kapittel doorging, niet alleen aan de tafels in de kapittelzaal maar ook 
door de inbreng van vele andere mensen, in het bijzonder dankzij het internet. De brief is 
geschreven in een directe en eenvoudige stijl en nodigt ons uit om de dialoog niet te 
laten eindigen nu het Algemene Kapittel voorbij is: iedereen die op de een of andere 
manier heeft deelgenomen aan de verschillende fases van het kapittelproces, mag zich 
geroepen voelen om verder te gaan op deze weg van luisteren en gesprek, om zo 
vertrouwder te worden met Gods roep voor het Maristeninstituut vandaag.   
 
De kapittelleden zouden graag zien dat hun brief zo snel mogelijk wordt verspreid, zodat 
iedereen beschikt over de essentie van het XXIe Algemene Kapittel, zonder per se in detail 
te treden. Daarom zal u misschien opvallen dat er in de volgende documenten soms 
herhalingen voorkomen, omdat de brief elementen van al die documenten bevat.  
 
De kern van Gods roep aan het Maristeninstituut, zoals de deelnemers aan het Kapittel 
hem hebben verstaan, wordt onder het kopje “fundamentele oproep” geformuleerd. 
Daarbij proberen we een heel diepe collectieve ervaring op verschillende manieren in 
woorden te vatten: via een slogan in de gebiedende wijs die we God in de mond leggen; 
een stuk tekst waarin we de slogan uitleggen; tekeningen van Maria en Marcellinus die 
haastig op weg zijn; en tot slot een gebed tot Maria.  
 
Onder het kopje “toekomstperspectieven” gaan we in op de verschillende aspecten van 
deze fundamentele oproep. Ook noemen we steeds enkele beginselen of overtuigingen 
en geven we voorstellen voor de praktijk.  
 
Het document eindigt met een overzicht van de meest relevante besluiten die door de 
leden van het XXIe Algemene Kapittel zijn genomen. Ze betreffen de Constituties, de 
“toepassing van het Evangelie in ons leven”, de animatie en leiding van het instituut de 
komende acht jaar, de financiën van het instituut en het Generalaat in Rome. Bij elk 
besluit staat een korte inleiding die iets over de context vertelt en de tekst zo begrijpelijker 
maakt. Deze inleidingen zijn opgesteld door het team dat verantwoordelijk is voor de 
publicatie van de kapittelteksten. Zoals ik al zei, zijn niet alle besluiten in dit document 
opgenomen; de gehele verzameling zal in het document “Handelingen van het XXIe 
Algemene Kapittel” te vinden zijn, dat binnenkort verschijnt.  
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De ervaring heeft geleerd dat er geen direct verband bestaat tussen het produceren van 
documenten en de processen van verandering bij individuele personen en instellingen. 
Daarom werd ons al gauw duidelijk, toen we bespraken hoe we het Kapittel het beste 
konden doorgeven aan het Maristeninstituut, dat elk kapittellid zelf de beste boodschap 
zou zijn, door zijn persoonlijke inzet en doordat hij zich bewust is van het feit dat de keuzes 
die ieder van ons maakt hun weerslag hebben op het hele instituut, in positieve of 
negatieve zin.  
 
Bekering begint met het inzicht dat Gods roep aan elk van ons is gericht, op heel 
persoonlijke wijze, en met het nemen van concrete stappen om daarop te antwoorden. Ik 
betwijfel ten zeerste of zo’n belangrijke uitdaging op collectief niveau als “ga met Maria 
met spoed naar een nieuw land” kan worden uitgevoerd als er niet tegelijkertijd bij elk 
van ons sprake is van beweging, van een innerlijke reis. Hebben we de moed om op weg 
te gaan, in de voetsporen van Maria van de Visitatie, die Jezus in haar hart ontving nog 
voor ze Hem in haar schoot ontving? 
 
Laten we vol geloof en vertrouwen de vruchten oogsten die het resultaat zijn van de 
overwegingen van ons Maristeninstituut. Dezelfde God die ons uitnodigt Hem radicaal te 
volgen, zal ons de kracht en de middelen daartoe geven.  
 
Maria, onze goede Moeder, begeleidt ons vol liefde en tederheid. Moge zij elk van ons 
zegenen.  
 
Br./Fr. Emili Turú, Algemeen Overste  
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Brief van de kapittelleden  
 

Ga met Maria met spoed naar een nieuw land! 
 
Beste broeders/fraters, leken-Maristen en jonge Maristen, 
 
Een hartelijke, broederlijke groet van het XXIe Algemene Kapittel. Mogen we in ons leven 
en in onze zending de aanwezigheid van Jezus, de tederheid van onze Goede Moeder 
en de moed van Marcellinus Champagnat ervaren. 
 
We zijn al enkele maanden op weg met de voorbereidingen voor het Kapittel. En zo zijn 
we in Rome gearriveerd met het enthousiasme van vele mensen – broeders/fraters, leken-
Maristen en jongeren – die aan het proces nieuwe harten voor een nieuwe wereld 
hebben deelgenomen. 
 
Nu richten wij ons met deze brief tot jou, broeder/frater, leek, jonge Marist, om je 
deelgenoot te maken van het goede nieuws dat we hebben ervaren en om onze hoop 
en passie op jou over te brengen. Met Maria zeggen we: Magnificat!  
 
“Zie, Ik maak alles nieuw.” (Ap 21,5) 
 
We zijn voor enkele dagen hierheen gekomen vanuit ons dagelijkse werk en leven, en 
samen hebben we hier onze tent opgezet. We hebben elkaar als broeders en zusters 
ontmoet en ervan genoten deel van dezelfde familie uit te maken, de familie van 
Marcellinus Champagnat.  
 
Met het oog op de verscheidenheid van onze roepingen en culturen hebben we God 
gedankt voor de weelde van onze levenswijzen en apostolaatsvormen waarin Marcellinus’ 
charisma tot uitdrukking komt in de wereld van vandaag. Bij onze overwegingen, 
gebeden en gesprekken hebben we aandachtig geluisterd naar God, die ons hart 
verandert en ons Zijn aanwezigheid laat zien in de tekenen der tijd en in het leven van 
onze broeders en zusters. 
 
We zaten tijdens het Kapittel aan ronde tafels, wat de dynamiek bevorderde en het 
gemakkelijk maakte om in de geest van het Evangelie naar elkaar te luisteren, als 
broeders met elkaar in gesprek te gaan, beslissingen te nemen en die in praktijk te 
brengen. Het was een waardevolle vorm van gemeenschap-zijn, die ons bewust maakte 
van het plezier dat we beleven aan het samenleven als broeders en zusters, in alle 
eenvoud. Ja, het is de moeite waard om vandaag Marist te zijn. 
 
We zijn gelukkig met de keuze van br./fr. Emili Turú als onze nieuwe Algemeen Overste en 
zijn team voor de bezieling en leiding van het instituut. We zijn God dankbaar daarvoor. 
 
Maria’s aanwezigheid bij ons werd sterk gevoeld. Ze heeft ons bij de hand genomen en 
haar moederlijke liefde laten zien; ze heeft ons aangespoord naar een nieuw land te gaan. 
 
Een God die ons verrast…  (Lc 1,29) 
 
God heeft een droom voor elk van ons, voor de mensheid en voor ons instituut. Door naar 
ons hart te luisteren, ontdekken we Zijn liefde, barmhartigheid en tederheid als God die 
Vader en Moeder is. Tegelijk erkennen we onze zwakheden en onbestendigheid. Deze 
zelfde ervaring zette Marcellinus ertoe aan actie te ondernemen, moedig te zijn en risico’s 
te nemen. Zijn droom was om “Jezus Christus te doen kennen en beminnen” bij kinderen 
en jongeren.  
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Wij willen zijn droom laten voortleven, als mannen en vrouwen van God, profeten van 
broederschap in een wereld die onpersoonlijk is geworden, die zoekt naar betekenis en 
dorstig is naar God. We voelen ons geroepen om te antwoorden, als broeders en zusters, 
getuigen van Gods liefde en moederlijke gezicht.  
 
…en ons een nieuw hart geeft (Ez 36,26) 
 
We hebben God tot ons horen zeggen: “Jullie moeten opnieuw geboren worden” (Joh 3, 
7). De uitnodiging die Jezus ons geeft, is om ons in ons hart te bekeren. Dit houdt in dat we 
diep van binnen besluiten open te staan voor Gods genade, om door Hem veranderd te 
worden. Alleen als we een open hart en geest hebben, kan God ons veranderen door 
ons te leren met Zijn ogen en hart te leven. Gods liefde zet ons aan tot bekering, ze zet ons 
aan om de kern van onze respectieve roepingen terug te vinden. De wereld is dorstig 
naar echte getuigen, mensen die hun leven op het spel zetten, zodat iedereen het 
Goede Nieuws te horen krijgt: “Het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u!” (Mc 1,15) 
 
We hebben met een realistische blik naar onze beschikbare mogelijkheden gekeken en 
ook naar onze beperkingen en tekortkomingen. We zien harten die hard geworden zijn 
door routine en conformisme. We voelen het gewicht van de toenemende vergrijzing en 
het dalende aantal broeders/fraters op ons drukken. We maken ons zorgen over onze 
identiteit en over hoe onze levenswijze er in de toekomst zal uitzien. We vinden het moeilijk 
communiteiten te vormen die profetisch zijn. We hebben de herstructurering nog steeds 
niet geheel ter harte genomen. Onze spirituele armoede is nog altijd een punt van 
bezorgdheid; het lukt ons nog niet Jezus en Zijn Evangelie centraal te stellen in ons leven. 
En onze veranderende wereld vormt een blijvende uitdaging voor onze structuren en 
projecten. 
 
Maar God heeft ons verrast met een bezoek, zoals Hij Maria verraste om Jezus’ geboorte 
aan te kondigen. Hij heeft ons gevraagd naar een nieuw land te gaan. Klein en zwak als 
we zijn, hebben wij ons afgevraagd: “Maar hoe moet dat dan op dit moment in onze 
geschiedenis?” Door aan Marcellinus te denken, hebben we echter kracht en moed 
gevonden: “Als de Heer het huis niet bouwt…” We hebben mogen inzien dat in onze 
“kleinheid” Gods grootheid verborgen ligt, dat in onze zwakte de tedere hand van God-
die-Liefde-is te vinden is. 
 
Samen hebben we over onze toekomst gedroomd en mogen ontdekken wat het 
belangrijkste is wat God vandaag van ons vraagt: 
 

Laten we met Maria met spoed naar een nieuw land gaan!  
We voelen ons door God gedreven naar een nieuw land te gaan, om de 
geboorte van een nieuw tijdperk voor het Maristencharisma gemakkelijker te 
laten verlopen. 
Dit veronderstelt dat we bereid zijn in beweging te komen, los te laten, te 
beginnen aan een reis die we de komende acht jaar gaan maken, een reis 
van bekering voor ieder van ons persoonlijk en voor het hele instituut.  
We bewandelen deze weg met Maria als onze gids en reisgenoot. Haar geloof 
en de manier waarop zij zich beschikbaar maakte voor God, inspireren ons 
om deze pelgrimstocht te ondernemen. 
Dit “nieuwe land” is een werkelijke vernieuwing van het instituut, en het vraagt 
dat we ons echt veranderen in ons hart.  
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De geest van dit XXIe Algemene Kapittel, het naderende 200-jarige bestaan van het 
instituut en een dieper bewustzijn van ons internationale karakter, dit alles zet ons aan tot:  
 

A. Een nieuw religieus leven dat sterk geworteld is in het Evangelie en ons aanspoort 
om op een nieuwe wijze broeder/frater te zijn 

 
Tijdens dit Kapittel heeft de Geest ons geroepen een “nieuwe manier om broeder/frater 
te zijn” te begroeten. We moeten terughalen wat de naam die Marcellinus ons heeft 
gegeven, “Kleine Broeders van Maria”, oorspronkelijk betekende: 
 
• Broeders, zonen van dezelfde Vader, geroepen door Hem om ons leven geheel te 

geven door onze religieuze wijding, waarbij we Jezus Christus centraal stellen in ons 
leven. Elke broeder/frater is zelf de eerste verantwoordelijke voor zijn proces van 
bekering.    

• Broeders onder broeders, allemaal geroepen om een teken van Gods koninkrijk te zijn 
door een eenvoudige manier van leven, door ons leven en geloof te delen, door een 
vernieuwde vorm van gebed, en door elkaar te vergeven. Broeders in een 
communiteit die zichtbaar en open is, geïnspireerd door het enthousiasme van de 
eerste communiteit in La Valla en met dezelfde moed als in de eerste tijd van 
l’Hermitage; broeders die zich gestimuleerd voelen door het trouwe getuigenis van 
onze medebroeders/confraters die martelaar werden. 

• Broeders voor arme kinderen en jongeren, aanwezig bij hen en hen helpend hun leven 
zin te geven. Broeders die gepassioneerd een teken van Gods liefde willen zijn en die 
de moed hebben om daar te gaan waar anderen niet komen.  

• Broeders zonder grenzen, open en bereid om de diversiteit van ons instituut te 
verwelkomen, geroepen om onze grenzen te overschrijden en ons door anderen te 
laten evangeliseren.  

• Broeders van Maria, die samen met haar op weg zijn, die zich uitgenodigd weten haar 
in het Evangelie te ontdekken, de eerste op de weg van het geloof. Broeders als 
Marcellinus, voor wie Maria een moeder en voorbeeld was. “Toen, van dat uur af, nam 
de leerling haar bij zich in huis op.” (Joh 19,27) 

Laten we terugkeren naar het hart van ons leven als broeders/fraters, als gewijde 
religieuzen, zodat we voor de wereld een levende herinnering aan het Evangelie worden. 
 

B. Een nieuwe relatie tussen broeders/fraters en leken, gebaseerd op gemeenschap, 
waarin we samen zoeken naar een grotere vitaliteit van het Maristencharisma voor 
onze wereld 

 

We erkennen en steunen de roeping als leken-Marist. We geloven dat de Geest ons 
uitnodigt als een nieuwe gemeenschap van broeders/fraters en leken te leven. Dit 
vergroot de vitaliteit van het Maristencharisma en de zending in onze wereld. We 
beschouwen dit als een “kairos”, een mogelijkheid om het Maristencharisma moedig te 
delen en te leven door allemaal samen een profetische, op Maria gerichte kerk te 
vormen.  
 
• De internationale bijeenkomst rond het thema Maristenzending in Mendes betekende 

voor broeders/fraters en leken-Maristen een gelegenheid om het gemeenschap-zijn te 
ervaren. Samen voelden we ons geroepen om ons leven en onze Maristenzending 
nieuw leven in te blazen:  één hart, één zending. 
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• We zijn tevreden over het nieuwe document “Samen rond dezelfde tafel”, dat we als 
een bron voor overweging en onderscheiding voor de komende jaren zien.  

• We geloven in vormingsprocessen en -ervaringen waaraan zowel broeders/fraters als 
leken-Maristen deelnemen. Ze garanderen een goede vorming en zorgen ervoor dat 
we de inzichten en ideeën van onze stichter trouw blijven.  

• We steunen de Champagnat-beweging binnen de Maristenfamilie en andere vormen 
van Maristenleven en van verbondenheid met de Maristen die overal ter wereld 
ontstaan. We achten het noodzakelijk om processen te ontwikkelen die het alle 
Maristen mogelijk maken medeverantwoordelijk te zijn voor ons leven, onze spiritualiteit 
en onze zending. 

• Als broeders/fraters en leken-Maristen hebben we allemaal de verantwoordelijkheid 
om nieuwe Maristenroepingen te zoeken. De woorden die Marcellinus uitriep, “We 
hebben broeders nodig!”, is ook voor ons vandaag een uitdaging. Mogen we ieder, 
broeder/frater of leken-Marist, de moed hebben om jonge mensen uit te nodigen zich 
bij ons aan te sluiten en broeder/frater of leken-Marist te worden. 

 
C. Een duidelijk zichtbare aanwezigheid bij arme kinderen en jongeren 

 
Kijk naar de wereld met de ogen van arme kinderen 
 
Laten we, met Maria van de Visitatie en met Marcellinus Champagnat, met spoed op weg 
gaan naar de jonge Montagne. Laten we kinderen en jongeren, vooral de allerarmste, 
naar Jezus Christus brengen, “in alle bisdommen ter wereld”. In hun gezichten zullen we 
het gezicht van God zelf zien. 
 
• We nodigen iedereen die in onze scholen en sociale projecten werkt uit om hun 

leerlingen te leren hun hart, hun leven en hun doen en laten te veranderen, zodat ze 
opgroeien tot betrokken mensen die meebouwen aan een faire, op solidariteit 
gerichte samenleving, tot mensen die respect hebben voor leven en milieu, om zo een 
betere, leefbare wereld te creëren. “Naar een nieuw land gaan” betekent dat we 
verantwoordelijkheid voor de zending delen, dat evangelisatie en een voorliefde voor 
de armen prioriteit krijgen, en dat we het Maristencharisma doorgeven aan een 
nieuwe generatie opvoeders 

• We stimuleren de interculturele en interreligieuze dialoog op basis van respect, 
wederzijdse groei en gelijkwaardigheid tussen de verschillende religies, culturen en 
etnische groepen (zie Mendes).  

• We willen een internationale, interculturele mentaliteit met betrekking tot de 
Maristenzending ontwikkelen. Het ad gentes project is een uitnodiging om onze inzet 
voor de zending in het instituut te vergroten. 

• Met het beeld in gedachten van Maria en Jozef die naar Egypte vluchtten om het 
kind Jezus te beschermen, voelen we ons gestimuleerd om experts en pleitbezorgers te 
worden op het vlak van de rechten van kinderen en jongeren, om onze stem moedig 
en profetisch te laten horen in de maatschappij. 

• We voelen een sterke impuls om sociale, economische, culturele en religieuze 
praktijken die kinderen en jongeren onderdrukken aan te vechten. Het is tijd dat we 
ons allemaal bij het werk van de Maristenstichting voor Internationale Solidariteit (FMSI) 
aansluiten. 

• Als internationale broedercongregatie voelen we ons verantwoordelijk voor onze 
provincies en districten die het in economisch opzicht zwaar hebben. We zijn 
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geroepen om solidariteit vorm te geven door onze materiële middelen en onze 
mankracht te delen. 

  

Laten we met Maria met spoed naar een nieuw land gaan! (Lc 1,39) 

Op dit moment in onze Maristengeschiedenis heeft God ons de bijzondere gelegenheid 
van dit Algemene Kapittel gegeven om naar de essentie van ons charisma terug te keren. 
Na deze Kapittelervaring voelen we, net zoals de Emmaüsgangers, dat ons hart in vuur en 
vlam staat:  “Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak?” (Lc 24,32) 

We hebben ons laten veranderen en worden nu gezonden om het goede nieuws aan de 
Maristenwereld te vertellen. Dit gedeelte van onze pelgrimstocht is voorbij, maar de reis 
gaat door. De boodschap van het Kapittel moet nu het hele instituut bereiken en zich 
daar wortelen. Daarom zeggen wij, de leden van het XXIe Algemene Kapittel, nu: 

• tegen jou, oudere medebroeder/confrater die het beste van je leven aan de zending 
van het instituut hebt gegeven: dank je wel voor je loyaliteit. We blijven op je rekenen, 
op je getuigenis, je aanwezigheid, je vreugde en je gebed! 

• tegen jou, medebroeder/confrater van middelbare leeftijd: vervolg je reis. Wees niet 
bang voor de nieuwe wegen die voor je liggen. Jezus, Maria, Marcellinus en je 
medebroeders/confraters reizen met je mee. De tijd dringt, ga maar gauw verder met 
een nieuw hart voor een nieuwe wereld! 

• tegen jou, jonge medebroeder/confrater die aan het begin van een leven als Marist 
staat: leef in vreugde en hoop op een toekomst waar het geschenk en de opoffering 
van jouw leven aan God zal helpen de wereld van kinderen te veranderen. We 
rekenen op jou, je dynamiek en je geloof. De toekomst van het Maristenleven ligt in 
jouw handen! 

• tegen jou, aankomende medebroeder/confrater in ons postulaat of noviciaat: leef 
ten volle dat je je leven geeft aan Jezus, die jou heeft geroepen. God is trouw en Hij 
houdt oneindig van jou. Wees er gelukkig mee dat je Marist bent! 

• tegen jou, leken-Marist, broeder of zuster die er in je hart naar verlangt je doop ten 
volle te leven in het charisma van Marcellinus Champagnat: laten we de reis samen 
maken! 

• tegen jou, jonge Marist die droomt van een betere wereld: neem de tijd om je ogen 
te openen voor de realiteit van de wereld om je heen. Luister in je hart naar wat God 
tegen je zegt. Laten we de reis samen maken! 

 

Maria en Marcellinus hebben deze pelgrimstocht beleefd. 
De tijd is nu gekomen om samen op reis te gaan. 
 

Nieuwe Maristen op weg naar een “nieuw land”! 
 

Met een broederlijke groet, 
de broeders/fraters van het XXIe Algemene Kapittel    
Rome, oktober 2009 
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Maria, u bent onze reisgenoot  
en de belangrijkste inspiratie voor onze pelgrimstocht  

die leidt naar het 200-jarige bestaan van het Maristeninstituut. 
 

Wees vandaag welkom in ons hart en in ons huis. 
Uw openheid, geloof en spontaniteit zijn voor ons  

een uitnodiging om ons hart ook te openen voor de Geest  
die uw Zoon Jezus ons gegeven heeft. 

Als Maristen van Champagnat, broeders/fraters en leken, 
willen we veranderen. 

 

We zien in u een voorbeeld en metgezel 
voor het leven van onze roeping om Jezus te volgen 

met de vreugde, gevoeligheid, liefde en energie 
waarmee u Jezus opvoedde. 

 

Vanuit alle plekken op aarde brengt u ons samen  
om een internationale gemeenschap te vormen  

die uw naam draagt en die in de Kerk en in de wereld  
een teken van verbondenheid wil zijn. 

 

Als we aan u denken als vrouw vervuld van geloof, 
voelen we ons, net zoals Marcellinus,  

door uw initiatief en inzichten gedreven  
om Goed Nieuws te zijn voor de arme kinderen  

en jongeren van nu, in “nieuwe landen”. 
 

Vol vertrouwen zeggen we met Marcellinus: 
“Als de Heer het huis niet bouwt…” 
En met luide stem verkondigen we:  

“U hebt alles bij ons gedaan.” Magnificat! 
Met u, Maria, gaan we naar de Vader, 

verbonden met Jezus en in de Geest van Liefde. Amen. 

 

De fundamentele oproep 
 
 
 

       

We voelen ons door God gedreven naar een nieuw land te gaan, om zo de 
geboorte van een nieuw tijdperk voor het Maristencharisma gemakkelijker te laten 
verlopen. Dit verlangt van ons dat we bereid zijn in beweging te komen, los te 
laten, te beginnen aan een reis van bekering die acht jaar zal duren: bekering voor 
ieder van ons persoonlijk en voor ons hele instituut. We gaan op weg met Maria als 
gids en reisgenoot. Haar geloof en de manier waarop zij zich beschikbaar stelde 
aan God inspireren ons om deze pelgrimstocht te ondernemen.  
 

Het “nieuwe land” is een werkelijke vernieuwing van het instituut, en het vraagt dat 
we ons echt veranderen in ons hart. De geest van dit XXIe Kapittel, het vooruitzicht 
van ons 200-jarige bestaan en een sterker bewustzijn van ons internationale 
karakter, dit alles zet ons aan tot: 
 

• een nieuw religieus leven dat sterk geworteld is in het Evangelie en ons 
aanspoort tot een nieuwe wijze van broeder/frater zijn; 

• een nieuwe relatie tussen broeders/fraters en leken, gebaseerd op 
gemeenschap, waarin we samen zoeken naar een grotere vitaliteit van het 
Maristencharisma voor onze wereld van vandaag; 

• een duidelijk zichtbare aanwezigheid bij arme kinderen en jongeren. 
 

We zijn nieuwe Maristen, met Maria op weg naar een “nieuw land” 
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Toekomstperspectieven 
 
 

  
 
 

BROEDER/FRATER MARIST:  EEN NIEUW HART VOOR EEN NIEUWE WERELD  
 

BEGINSELEN 
Door ons hart te openen en ons religieuze leven te vernieuwen, hopen we een nieuwe 
identiteit als broeder/frater te vinden:  

1. een broeder/frater die er door zijn religieuze wijding toe wordt geleid alleen God 
toe te behoren en die vanuit die ervaring met spoed op weg gaat naar de nieuwe 
grensgebieden van arme kinderen en jongeren; 

2. een broeder/frater met een nieuw hart die getuigt van bekering tot Jezus Christus 
door een leven van onvoorwaardelijke liefde en radicale beschikbaarheid te 
leiden; 

3. een broeder/frater die, geleid door de Geest, onderscheiding (discernement) tot 
een dagelijkse oefening maakt en zo naar de wil van God in de wereld zoekt; 

4. een broeder/frater die onderweg is met Maria, met een hart dat op de zending 
gericht is; een broeder/frater die getuigt van een ervaring van geloof dat leeft en 
vol blijdschap is, dat de komst van een nieuwe wereld aankondigt die bij Jezus 
begonnen is. 

 

VOORSTELLEN VOOR DE PRAKTIJK 
1. Bevorderen dat spiritualiteitsnetwerken worden gecreëerd of versterkt; dit vanuit de 

verschillende instanties van animatie en leiderschap die er zijn. Zulke netwerken 
werken stimulerend voor de oproep tot bekering via een spirituele zoektocht met 
Maria; het is goed daarbij gebruik te maken van programma’s gericht op reflectie 
en begeleiding.  

2. Binnenkort beginnen we met een herziening van onze Constituties, met de 
medewerking van alle broeders/fraters. Laten we ons daarbij oriënteren op de 
geboorte van een nieuw tijdperk voor het Maristencharisma. De herziening is een 
gelegenheid voor een proces van vernieuwing, zowel op het persoonlijke vlak als 
op dat van de communiteit en onze projecten, met als doel Jezus en Zijn Evangelie 
zichtbaar te maken in de wereld.  

3. Alle broeders/fraters en communiteiten uitnodigen na te denken over hun 
aanwezigheid bij kinderen en jongeren, om eraan te werken dat die aanwezigheid 
dichter bij de jeugd en zichtbaarder is.  

4. Nieuwe communiteitsvormen bedenken die in contact staan met arme kinderen 
en jongeren en ons helpen eenvoudiger te leven. 

Een nieuw religieus leven dat ons aanspoort          
tot een nieuwe wijze van broeder/frater zijn 
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5. Eraan werken dat we in broederlijke liefde samenleven, met concrete wederzijdse 
uitingen van genegenheid, zodat onze communiteiten werkelijk een profetisch 
teken van broederschap zijn. 

6. Vanuit de verschillende niveaus van leiderschap de oprichting van internationale 
vormingshuizen stimuleren, waar de nieuwe generaties hun bereidheid om zich 
voor de zending in te zetten en hun internationale en interculturele bewustzijn 
kunnen versterken. 

7. De programma’s van het jeugdwerk, de roepingenpastoraal en de eerste en 
verdere vorming herzien, om een beter begrip te krijgen van de identiteit van de 
Broeder/Frater Marist in de wereld van vandaag en om algehele groei op menselijk 
en spiritueel vlak te bevorderen.  

 

 
 
 
BROEDERS/FRATERS EN LEKEN, IN EEN NIEUWE GEEST VAN GEMEENSCHAP  
 

BEGINSELEN 
1. We erkennen de waarde van de roeping van de leken-Marist. 

2. Ons toekomstbeeld van onszelf als Maristen is een gemeenschap van mensen in 
het charisma van Champagnat, waar onze specifieke roepingen elkaar verrijken. 

3. We beschouwen vorming als een prioriteit, zowel de specifieke als de gezamenlijke. 

4. We hechten meer waarde aan gedeelde verantwoordelijkheid als element voor 
de ontwikkeling van Maristenleven, -spiritualiteit en -zending. 

 

VOORSTELLEN VOOR DE PRAKTIJK 
1. De Champagnat-beweging van de Maristenfamilie blijven steunen en actief 

werken met andere personen die zich aangetrokken voelen tot ons charisma, om 
nieuwe wegen te verkennen waardoor hun roeping kan worden erkend en 
gesteund in het leven van de Kerk. 

2. De ontwikkeling stimuleren van plaatselijke communiteiten van broeders/fraters en 
leken die Maristenleven, -spiritualiteit en -zending delen. 

3. Op het niveau van de provincie en regio vormingservaringen creëren (zowel 
specifiek als gezamenlijk) die onder andere uitgaan van de documenten In the 
Footsteps of Marcellin Champagnat (Mission Educative Mariste), Water uit de rots 
en Samen rond dezelfde tafel. 

4. Een internationale commissie van broeders/fraters en leken in het leven roepen die 
een gids voor gedeelde vorming gaan uitwerken, afgestemd op culturele en 
regionale verschillen. 

5. Het Bureau voor de Leken uitbreiden en zorgen voor meer betrokkenheid van 
leken-Maristen in de diverse animatiestructuren op regionaal en provinciaal niveau, 
al naargelang de plaatselijke behoeften.  

Een nieuwe relatie tussen broeders/fraters en leken, 
waarin we samen zoeken naar meer vitaliteit 



Ga met Maria met spoed naar een nieuw land  - 11 
 

6. Een tweede internationale bijeenkomst rond het thema Maristenzending houden, 
vergelijkbaar met die van Mendes. 

7. De roepingenpastoraal stimuleren door middel van een samenwerkingsverband 
van broeders/fraters en leken.  
 

 

 
 
 
MARISTENZENDING IN EEN NIEUWE WERELD  
 

BEGINSELEN 
1. We willen met de ogen van arme kinderen en jongeren naar de wereld kijken en zo 

ons hart en onze houding veranderen, zoals Maria het deed.  

2. We voelen ons gedreven om met spoed op zoek te gaan naar nieuwe, creatieve 
manieren om les te geven, te evangeliseren, de rechten van arme kinderen en 
jongeren te verdedigen en ons solidair met hen te tonen. 

3. We bevestigen dat evangelisatie het middelpunt en de prioriteit van onze 
apostolische inzet is, de wijze waarop we Jezus en Zijn boodschap bekend maken 
(Mendes). 

4. Als Broeders/Fraters Maristen en leken-Maristen die in de geglobaliseerde wereld 
van vandaag leven, zijn we geroepen internationaal georiënteerd te zijn, zowel in 
ons hart als in ons denken. 

 

VOORSTELLEN VOOR DE PRAKTIJK 
1. De rechten van kinderen en jongeren op alle niveaus van ons instituut bevorderen 

en die rechten naar de overheid, particuliere organisaties en andere publieke 
instellingen toe verdedigen. 

2. Onze onderwijsprojecten verder ontwikkelen als plaatsen van evangelisatie waar 
menselijke en christelijke waarden worden bevorderd en geloof en leven een 
geïntegreerd geheel vormen. 

3. In elke regio programma’s uitwerken die tot doel hebben mensen op te leiden om 
met arme kinderen en jongeren te werken en zich daarbij te specialiseren op het 
vlak van evangelisatie. 

4. In alle vormingsprogramma’s voor broeders/fraters en leken ervaringen opnemen 
die hen gevoeliger maken voor de behoeften van arme kinderen en jongeren. 

5. Internationale en interprovinciale communiteiten vormen die openstaan voor 
broeders/fraters en leken-Maristen en zich wijden aan nieuwe gebieden van 
grensverleggend zendingswerk.  

6. Structuren invoeren om wereldwijde netwerken voor de Maristenzending te 
coördineren, vanuit de Algemene Raad, en een plan uitwerken met initiatieven op 
dit vlak die de komende acht jaar verder ontwikkeld kunnen worden.  

Een aanwezigheid van betekenis                             
bij arme kinderen en jongeren 
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7. De missio ad gentes in Azië een sterke impuls geven en uitbreiden naar andere 
gebieden waar dat voor noodzakelijk wordt gehouden. 

8. Een vrijwilligersdienst in het leven roepen ter ondersteuning van de 
Maristenzending. De leden daarvan kunnen worden ingezet waar ze nodig zijn in 
onze projecten en zijn tevens bereid naar plaatsen te gaan waar er een 
noodsituatie ontstaat. 
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Besluiten 

a) CONSTITUTIES 

De kapittelvergadering erkende de waarde van de Constituties als de “toepassing van het 
Evangelie in ons leven”. Ze begon met het goedkeuren van de twee onderstaande belangrijke 
voorstellen, die gebaseerd zijn op het werk van de commissie die zich voorafgaand aan het 
Kapittel met de Constituties heeft beziggehouden. 

Vervolgens keurde de kapittelvergadering veranderingen in artikelen van de Constituties en 
Statuten goed die in de “Handelingen van het XXIe Algemene Kapittel” zullen worden 
gepubliceerd.  

1.- Het XXIe Algemene Kapittel geeft het Algemene Bestuur de opdracht een 
“redactieteam” te benoemen dat de verschillende veranderingen die door dit 
Kapittel en vorige Kapittels worden en werden aangebracht in de Constituties 
en Statuten in één enkele tekst gaat samenvoegen. Deze tekst zal wat betreft 
stijl, taalgebruik, nummering en verwijzingen coherent zijn. 

2.- Het XXIe Algemene Kapittel is van mening dat het voor een nieuwe wereld 
noodzakelijk is dat we in ons hart veranderen. Een grondige herziening van de 
Constituties en Statuten, met de volledige deelname van de broeders/fraters, 
kan ons helpen onze roeping een nieuwe impuls te geven. Om dit goed te laten 
verlopen, beveelt het XXIe Algemene Kapittel aan dat het Algemene Bestuur 
een commissie benoemt om deze herziening uit te voeren en de nieuwe tekst 
op het XXIIe Algemene Kapittel te presenteren. 

 
b) ANIMATIE EN LEIDERSCHAP 2009 – 2017   

Het Kapittel sprak herhaaldelijk over animatie en leiderschap in het instituut. Het werk daarvoor was 
voorbereid in een document dat voorafgaand aan het Kapittel was opgesteld; daarin stond een 
aantal voorstellen met betrekking tot organisatie, met een afweging van de voors en tegens. 
Dankzij dit werk dat al was gedaan, kon men sneller toewerken naar een model van leiderschap 
dat rekening houdt met de huidige behoeften en flexibel genoeg is om op de diversiteit van het 
instituut in te spelen.  

Ook werden er richtlijnen en aanbevelingen gegeven om de dynamiek en efficiëntie van de 
verschillende instanties van animatie en leiderschap in het instituut te vergroten. 

Onder “animatie en leiderschap” verstaan wij de dienst die het Algemene 
Bestuur de bestuurlijke eenheden in de vorm van structuren en processen biedt, 
om het project van vitaliteit uit te voeren dat uit het XXIe Algemene Kapittel 
voortkomt. 
 
De belangrijkste taak van het Algemene Bestuur (2009-2017) is de animatie en 
leiding van het instituut. Met dat doel voor ogen zou het Algemene Bestuur zich 
hoofdzakelijk moeten concentreren op de begeleiding en animatie van 
degenen die de provincies en districten leiden, in het bijzonder de Provinciaal 
Oversten en Districtleiders. 
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Doelstellingen:  
 

 Op alle niveaus animatie-, coördinatie- en leiderschapsstructuren creëren die 
de vitaliteit van het instituut en van diens zending bevorderen. 

 De fundamentele oproep implementeren en de richtlijnen van het XXIe 
Algemene Kapittel gaan toepassen. 

 De taken met betrekking tot animatie, coördinatie en leiderschap uitvoeren 
zoals ze in de Constituties beschreven zijn. 

  
Beginselen:  
 

1. Subsidiariteit en gedeelde verantwoordelijkheid 
2. Internationaliteit en multiculturalisme 
3. Solidariteit  
4. Onderscheiding (discernement) 
5. Respect voor verschillen 
6. Broederlijke aanwezigheid en begeleiding 

  
Middelen: 
 

Algemene Conferentie 
De Algemene Conferentie is een adviserende vergadering die bestaat uit de 
Broeder/Frater Algemeen Overste, de Broeder/Frater Algemeen Vicaris, de 
leden van de Algemene Raad, de Provinciaal Oversten en de Districtleiders, als 
hun districtstatuten dat bepalen. 
  
De Algemene Conferentie wordt beroepen: 
1.  om de eenheid van het instituut te versterken en het directe contact van de 

oversten met elkaar en met de Algemeen Overste en de leden van zijn Raad 
te bevorderen;  

2. om vraagstukken van algemeen belang te bestuderen en oplossingen voor 
te stellen. 

  
De Algemeen Overste beroept de Algemene Conferentie tussen twee Kapittels. 
Hij kan naar eigen goeddunken ook andere personen uitnodigen eraan deel te 
nemen (C 142; c 632; c 633,1). 

  
Regio 

Twee of meer bestuurlijke eenheden van het instituut voegen zich samen om de 
onderlinge samenwerking te vergemakkelijken (zie C 125,1). 

  
Raad van Provinciaal Oversten en Districtleiders op regionale en/of 
internationale basis  

Dit is een bijeenkomst van meerdere Provinciaal Oversten en Districtleiders om 
kwesties te behandelen die in een bepaalde regio of het hele instituut voor 
meer dynamiek en vitaliteit zorgen. Een dergelijke bijeenkomst wordt op 
verzoek van de Algemene Raad en/of de betreffende provincies en districten 
gehouden en kan op elk gewenst moment plaatsvinden.  
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Uitgebreide Algemene Raad 
De gehele Algemene Raad vergadert met de Provinciale Raden van een regio 
om hen te begeleiden, geïnformeerd te worden over de actuele situatie en om 
gedeelde verantwoordelijkheid in de animatie en leiding van het instituut uit te 
oefenen.  

  
Bezoeken als vorm van begeleiding 

De bezoeken zijn een middel om de bestuurlijke eenheden te stimuleren, in de 
geest van de fundamentele oproep en de richtlijnen van het XXIe Algemene 
Kapittel. De bezoeken zijn bedoeld voor alle broeders/fraters, maar vooral voor 
degenen die de leiding hebben in de provincies en districten.  
 
De Algemeen Overste moet de provincies en districten minstens eenmaal 
gedurende zijn ambtstermijn bezoeken, zelf of in de persoon van zijn Vicaris, zijn 
Raadsleden of andere gedelegeerden (C 130.1, c 628). 

  
Aanbevelingen aan de Algemene Raad: 
  

1. Het creëren van bureaus of commissies voor specifieke behoeften. 
2. Het stimuleren van processen van samenwerking en organisatie tussen 

bestuurlijke eenheden en/of regio’s. 
3. Het evalueren en begeleiden van de herstructureringsprocessen van de 

bestuurlijke eenheden volgens de vastgelegde criteria.  
 
 
c) FINANCIËN 

Meerdere vergadersessies werden gewijd aan het bestuderen van de economische en financiële 
situatie van het Algemene Bestuur. De criteria van solidariteit, internationaliteit en zending – die uit 
de fundamentele oproep voortkomen – krijgen een bijzondere intensiteit als het gaat om het 
gebruik en de bestemming van de middelen die het instituut tot zijn beschikking heeft. 

De kapittelleden hebben zich niet alleen op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken, 
maar hebben voor wat de financiën betreft ook enkele beginselen en aanbevelingen uitgewerkt 
die als leidraad mogen dienen voor de leiding van het instituut en de bestuurlijke eenheden, om zo 
de dienst voor de zending van het instituut te verbeteren en efficiënter te maken. 

Beginselen: 
 

1. De middelen van het instituut staan in dienst van het leven en de zending van 
de congregatie. 
 

2. De leiding en animatie van het instituut worden hoofdzakelijk door de 
bestuurlijke eenheden gefinancierd. 

 
3. De bestuurlijke eenheden nemen de gewoonlijke uitgaven van het Algemene 

Bestuur voor hun rekening, op basis van een faire verdeelsleutel. 
 

4. Transparantie en verantwoordelijkheid worden gerespecteerd in het beheer 
van de middelen van het instituut. 
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5. Financiële onafhankelijkheid en duurzame leefbaarheid zijn de lange-
termijndoelstellingen van de bestuurlijke eenheden. 
 

6. De bestuurlijke eenheden zijn, in de geest van solidariteit, bereid elkaar 
onderling te steunen zodat deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. 

 
Aanbevelingen: 
 

1.  HOE WORDEN DE UITGAVEN VAN HET ALGEMENE BESTUUR GEFINANCIEERD?  
    

De Algemene Raad benoemt een team van financiële experts dat een plan 
gaat opstellen voor de financiering van het Algemene Bestuur. Daarbij gaat het 
uit van het werk van de Commissie Financiën van vóór het Kapittel en volgt het 
de oproep van het XXIe Algemene Kapittel.  

 
2.  WAT IS DE AANPAK VOOR DE FINANCIERING VAN DE BESTUURLIJKE EENHEDEN?  
    

De Algemene Raad benoemt een team van financiële experts dat een plan 
gaat opstellen waarmee de bestuurlijke eenheden en ook de sector missio ad 
gentes stapsgewijs tot economische onafhankelijkheid kunnen komen. Daarbij 
gaat het uit van het werk van de Commissie Financiën van vóór het Kapittel en 
volgt het de oproep van het XXIe Algemene Kapittel.  

 
 
d) HET GENERALAAT 

Net zoals andere Algemene Kapittels die beslissingen namen met betrekking tot het Generalaat, 
besprak ook dit Kapittel deze kwestie. Men keek naar een reeds uitgevoerde studie over het 
functioneren, de diensten en de kosten van het Generalaat; ook werden er alternatieve 
mogelijkheden geschetst en geëvalueerd. Op basis van deze gegevens gaf de 
kapittelvergadering de Algemene Raad de aanbeveling om de studie voort te zetten en, als er 
wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden, om de mogelijke verkoop en verplaatsing van 
het Generalaat te plannen. 

Het XXIe Algemene Kapittel geeft, in overeenstemming met de visie en de oproepen 
die het hebben geïnspireerd, de Algemene Raad de volgende aanbeveling: 

 
1. de mogelijke verkoop van het grondstuk en het gebouw aan het Piazzale 

Champagnat; 
 

2. vervolgens de verplaatsing van de zetel van het Algemene Bestuur onder de 
volgende voorwaarden: 

 
De Algemene Raad 

 
1. benoemt een internationale commissie van experts om de reeds 

uitgevoerde studie voort te zetten, een tweede taxatie van gebouw en 
grondstuk te laten uitvoeren, verschillende offertes aan te vragen en te 
evalueren, en het proces van de eventuele verkoop en verhuizing naar de 
nieuwe locatie te begeleiden;  
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2. garandeert een winst die de commissie van experts redelijk vindt; 
 

3. zorgt ervoor dat het hele instituut over het belang van deze beslissing wordt 
geïnformeerd; 

 
4. beslist over de bestemming van de winst en houdt daarbij rekening met het 

aanvullen van de gelden van het Algemene Bestuur en het solidariteitsfonds 
voor de armen.  

 
Het XXIe Algemene Kapittel geeft ook de volgende richtlijnen: 

 
De Algemene Raad 

 
1. beslist over de meest geschikte plek voor de nieuwe zetel en houdt daarbij 

rekening met de specifieke behoeften van een generalaat; 
 

2. zorgt ervoor dat op de nieuwe locatie de waarden eenvoud, gematigdheid en 
functionaliteit duidelijk naar voren komen en dat het een plek is die de kwaliteit 
van het communiteitsleven bevordert. 

 
 


