OSFS Generaal kapi.el 2018, College St. Michel te Annecy
Generaal kapi+el 2018 vond plaats van dinsdag 17 juli t/m woensdag 25 juli,
gevolgd door een viering in de basiliek van de Visita@e op donderdagmorgen 26
juli.
- Bij aanvang telt het GK 34 leden met stemrecht. Generaal overste Aldino
Kiesel stelt voor dat Kees Jongeneelen stemrecht krijgt. Daar wordt
unaniem mee ingestemd, zodat er 35 leden met stemrecht zijn.
- De introduc@e is een spel met vragen en bijbehorende antwoorden, alle
los op brieNes. Je kreeg een brieNe met een vraag en dan moest je
degene met het juiste antwoord op jouw vraag gaan zoeken, en
andersom.
De eerste week was bestemd voor de Cons@tu@es. Die waren door een
voorbereidende commissie herzien. Een Amerikaanse Oblaat van Maria (OMI),
kerkjurist Frank Morrisey, leidde deze besprekingen.
- Allereerst werd de gewijzigde tekst aanvaard als werkdocument.
Vervolgens ging het gezelschap in 5 groepen uiteen om een bepaald
gedeelte van de Cons@tu@es te bespreken. In die werkgroepen kon men
voorstellen doen om de tekst aan te passen. Uiteindelijk moesten alle
wijzigingen aanvaard worden en daarmee dus de nieuwe tekst.
- Die nieuwe tekst, in het Engels, moet overigens nog worden goedgekeurd
in Rome.
- Belangrijkste discussiepunt: hoe noem je een congrega@onele eenheid?
Gekozen werd voor ‘apostolic unit’, apostolische eenheid.
- Over alle aangepaste ar@kelen werd gestemd middels formulieren.
- Dit duurde tot vrijdag. De herziene tekst werd unaniem goedgekeurd
door het kapi+el, het best mogelijke resultaat.
Daarna ging het echt snel, want we konden uiteindelijk twee dagen eerder naar
huis. Op vrijdagmiddag konden we al beginnen met iets dat voor na het
weekend op de agenda stond. Dat was het kapi+elthema ‘fraternal humanism’,
verdeeld in de subthema’s interculturaliteit, geweld in de wereld en tegen de
schepping, en jeugd en geloof. De kapi+elleden gingen uiteen in 5
werkgroepen. Bij de bespreking van de thema’s ging het om het formuleren van

aanbevelingen. En hieruit ontstond ook een schrijven vanuit het kapi+el,
gericht aan alle leden van de congrega@e.
Toen was het weekend. En zaten we op zaterdag in de schoolbanken om college
te volgen bij Joseph Boenzi SDB, die sprak over het charisma van de s@chters
van verschillende orden en congrega@es. Op zondag 22 juli mochten we kiezen
of we een uitstapje wilden maken naar Genève, of dat we mee wilden naar de
Chablais. De keuze viel op Genève, waar we een mooie stadswandeling
maakten.
Na het weekend, op maandag 23 juli, gaf Generaal Overste Aldino Kiesel zijn
‘state of the congrega@on’. Je kent het wel van de Amerikaanse presidenten die
een ‘state of the union’ uitspreken. Aldino heec de congrega@e 12 jaar als
generaal overste gediend en iedereen is het er over eens dat hij dat fantas@sch
heec gedaan.
Daarna volgden de andere rapporten, die al van tevoren ingediend waren,
zodat iedereen die al had kunnen lezen. Denk dan aan het ﬁnanciële rapport,
de ICSS, de missiecoördinator, en zo voorts. En de rapporten vanuit de
verschillende delen van de Congrega@e.
Vervolgens kon het Echte Werk beginnen: het kiezen van een nieuw generaal
bestuur. Eerst de generaal. Het werd de Amerikaanse Oblaat Barry Strong.
Daarna drie leden van de generale raad. De vierde mag de nieuwe generaal
overste later zelf uitkiezen. Dat laatste is overigens al gebeurd: Frank Danella
geworden, een Amerikaanse Oblaat. Het kapi+el koos Guillaume Kambounoun
uit Benin, Josef Költringer uit Oostenrijk en Bijesh Thomas uit India.
Vervolgens ging het kapi+el aan de slag met de ingediende voorstellen. Denk
daarbij aan voorstellen over de voertaal in de congrega@e, de toekomst van de
Italiaanse provincie, een nieuw ﬁnancieel model, kortom: allerhande
onderwerpen. Deze voorstellen werden soms op basis van de discussie
teruggetrokken door degene die het had aangeleverd, of aangepast en dan in
stemming gebracht.
Vervolgens keerden we terug naar de vijf werkgroepen en bogen we ons over
de daar uit voortvloeiende aanbevelingen. Daar kwam onder meer een
aanbeveling uit om zo duurzaam, groen, milieubewust mogelijk te leven. Toen
dit was afgerond, vond op donderdagmorgen de feestelijke viering met
installa@e van het nieuwe bestuur plaats. Na de viering keerde iedereen
huiswaarts.

