
Dromen van een nieuwe, verankerde beweging 

Vijf jaar TAU – franciscaanse spiritualiteit vandaag 

 

Een open brief vanuit de franciscaanse familie 

 

Het begon een tiental jaar geleden 

Het begon een tiental jaar geleden. Het begon met het besef dat ook in de franciscaanse familie 

de dragende groep religieuzen kleiner en ouder wordt. Tegelijk was er de ervaring dat 

Franciscus en Clara veel mensen blijven aanspreken. En dat Assisi-tochten inspirerende en 

beklijvende ervaringen zijn en blijven, voor altijd weer nieuwe mensen.  

In een reeks ‘zoekende gesprekken’ met vertegenwoordigers uit alle franciscaanse geledingen 

werd er open en grondig nagedacht over de vraag: ‘Wie zal morgen de franciscaanse 

spiritualiteit uitbeelden en uitdragen in Vlaanderen?’ Zo werd duidelijk dat het goed zou zijn om 

de krachten te bundelen en een nieuw initiatief te starten. Toen nog zonder naam, werd ‘TAU - 

franciscaanse spiritualiteit vandaag‘geboren. 

Daarom wil TAU mensen de kans geven om het kleurrijke pallet van de franciscaanse traditie te 

leren kennen en te vertalen naar de context van het leven vandaag. 

 

Vijf jaar TAU 

Vandaag schrijven we al ‘Vijf jaar TAU’, dankbaar en enthousiast. TAU werd opgericht met als 

doel mensen de kans te geven om het kleurrijke pallet van de franciscaanse traditie te leren 

kennen en te vertalen naar de context van hun leven. Zo reikt TAU inspiratie en ademruimte aan 

voor leven, samenleven en Kerk-zijn vandaag.  

Als ‘beweging ’is TAU ontstaan vanuit de bewogenheid van vele geïnteresseerde medewerkers 

die zich aangesproken voelen door Franciscus en Clara van Assisi. Twee stafmedewerkers – 

Tinne Grolus en Stijn Demaré – en een coördinator van de zomerstaptochten – Jan Decoene – 

werden aangetrokken om TAU vleugels te geven. Een terugblik toont dat er heel wat boeiende 

initiatieven worden genomen. Met de medewerking van gemotiveerde betrokkenen ontstaat er 

een aanbod op verschillende plekken in Vlaanderen. Ook digitale pelgrims kunnen bij TAU 

terecht: een mooie en goed gevulde website biedt zowel informatie als inspiratie en verdieping. 

Ja, er beweegt wat bij TAU! 

 

Van vijf jaar TAU naar tien jaar TAU 



Vanuit de franciscaanse familie koesteren we de droom dat TAU de komende jaren mag 

doorgroeien tot een ‘verankerde’ beweging. De medewerkers van TAU zetten zich ervoor in dat 

franciscaanse spiritualiteit op verschillende plaatsen in Vlaanderen handen en voeten mag 

krijgen en mensen diepgang kan inspireren in het zoeken naar antwoorden op hun persoonlijke 

vragen en op de uitdagingen van deze tijd. 

Het zou mooi zijn als het vuur van TAU een ‘lopend vuur’ mag worden. Zo ging het bij Franciscus 

en Clara ook. Zo kan het nu weer. Dat geloven wij zelf alvast: franciscaanse spiritualiteit heeft 

een eigen kleur in de regenboog van nieuwe zingevings- en spiritualiteitsgroepen in het snel 

veranderende maatschappelijke en kerkelijke landschap in Vlaanderen. 

 

De tijd is rijp voor iets nieuws 

“Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden: Ik ga iets nieuws beginnen, het 

is al begonnen – merk je het niet?” (Jes. 43, 18 – 19) 

Het is altijd al zo geweest in de joods-christelijke traditie en in de kerkgeschiedenis: uit de noden 

van de tijd ontspringen altijd weer nieuwe loten aan de oude stam.  

Mensen blijven zinzoekers. Ook de Kerk – en alle godsdiensten! – zijn zoekend. De tijd lijkt 

aangebroken om ook vanuit de franciscaanse familie op een nieuwe wijze present te zijn op het 

toneel van de culturele en spirituele veranderingen vandaag. Aan grote thema’s zoals vrede, 

ecologie, interreligieuze dialoog, immigratie, armoede, eenvoud en kwetsbaarheid voegt een 

franciscaanse blik veel verdieping toe. Het proces dat Franciscus en Clara van Assisi zelf zijn 

gegaan, ontmaskert tot op vandaag valkuilen en illusies en nodigt uit tot een dieper kijken. Onze 

tijd heeft nood aan de inspiratie van beide figuren. Onze paus koos niet voor niets als eerste in 

de geschiedenis voor de naam ‘Franciscus’... 

Vanuit hun inspiratie blijft TAU hoopvol over maatschappelijke en kerkelijke veranderingen als 

een nieuwe uitdaging, als kansen voor de Blijde Boodschap en voor spirituele verdieping voor 

iedereen. 

In een voortdurende, onderlinge dialoog tussen medewerkers en vertegenwoordigers van alle 

franciscaanse geledingen, wil TAU voluit verder schrijven aan een vervolg van het lange en rijke 

franciscaanse verhaal. Een traditie die van bij het begin al, in de vorm van de derde orde, ruimte 

heeft gegeven aan de inzet van leken voor het evangelie en de Kerk.  

 

Met dank en aanmoediging 

Als verantwoordelijken van de franciscaanse familie staan wij volop achter de droom van de 

medewerkers van TAU om een regionaal verankerde beweging te worden van franciscaanse 

spiritualiteit vandaag. We willen alle geïnteresseerden in Vlaanderen uitnodigen en 



aanmoedigen om aan te sluiten bij de al bestaande regionale TAU initiatieven. En om zelf – in 

dialoog en overleg – nieuwe, plaatselijke, franciscaanse initiatieven op te starten.  

‘Bij tien jaar TAU kunnen terugblikken op een nieuwe lente van diverse TAU-loten op de 

Vlaamse franciscaanse stam’, zou een mooi geschenk zijn aan de samenleving en de Kerk in 

Vlaanderen én aan de franciscaanse familie.  

Wij zijn alvast heel dankbaar om de diepe, spirituele bewogenheid en de grote inzet van zovele 

medewerkers in Vlaanderen. Samen schrijven we verder aan het boeiende verhaal van 

Franciscus en Clara van Assisi. In elke tijd weer opnieuw stellen zij het evangelie present voor 

mens en samenleving. 

 

Mag het met TAU goed blijven gaan de komende jaren.  

Vrede en alle goeds aan alle medewerkers en geïnteresseerden! 

 

 

Namens de franciscaanse familie in Vlaanderen, 

Daniël De Rycke ofm – custos minderbroeders franciscanen 

Gust Koyen ofm cap – minister provinciaal kapucijnen 

Martina Braeken – Grauwzusters Hasselt 

Zuster Martine Vandewalle – Federatie zusters Clarissen 

 


