
4 9 januari 2013 TERTIO

Joris Delporte | Franciscaanse spiritualiteit gedijt 
schijnbaar goed in glooiende landschappen. De 
traditie is ontstaan aan de voet van de  ‘Monte Sub-
asio’ in Assisi maar kent nu ook een opstoot langs 
de aardhopen van het West-Vlaamse Heuvelland. 

“Tientallen jongeren ontdekten hier Franciscus”, 
vertelt de 21-jarige  ‘groepsoudste’ Pieter Pecceu uit 
het nabijgelegen Ieper. “Een spirituele ontmoeting 
die ze niet zomaar van zich afschudden.”

Gelovige vrienden
“Hoe deze lokale bloei van de franciscaanse spiritu-
aliteit te verklaren valt? Dat ‘geheim’ ligt vervat in 
de gelovige vriendschapsbanden die gesmeed zijn 
binnen de pluswerking van de parochiefederatie 
Heuvelland”, stelt Pecceu. “De werking is tegelijk 
diepgaand en warm. We voelen ons in die groep 
thuis tussen geloofsgenoten. Iedereen durft er 
open te getuigen over zijn of haar geloof. Op deze 
basis en mee onder impuls van de minderbroeders 
kapucijnen is Franciscus geleidelijk uitgegroeid tot 
het kompas van onze gezamenlijke tocht. Ook in 
mijn persoonlijke geloofsleven speelde die heilige 
een doorslaggevende rol. Na enkele zoekende tie-
nerjaren zijn tijdens een inleefreis in Assisi goed 
drie jaar geleden mijn ogen opengegaan. In die ba-
kermat van zijn spirituele traditie heb ik beseft dat 
ik de inspiratie die we aangereikt krijgen binnen de 
pluswerking ook opnieuw wens door te geven.”

Instrument van vrede
Pecceu zet zich na die eerste reis nog harder in 
binnen de pluswerking en animeert steeds na-

drukkelijker mee de activiteiten. Maar zijn enga-
gement komt pas helemaal in een stroomver-
snelling wanneer hij vorige zomer samen met 
een dertig andere jongeren zuidelijk West-Vlaan-
deren opnieuw inruilt voor de ‘Monte Subasio’. De 
gardiaan van de kapucijnen in Antwerpen, Kenny 
Brack, polst hem in de marge van die trip of hij de 
Belgische poot van YouFra (zie kader) wenst op te 
richten. “Ik heb meteen toegezegd en tegen eind 
september hebben we alle structuren en admi-
nistratieve omkadering opgezet”, getuigt Pecceu. 

“Meteen het sein om met vier andere jongeren ge-
loften voor het leven af te leggen. Voor het oog 
van vrienden, familie en de vele aanwezige fran-
ciscanen hebben we in de kerk van het Heuvel-
landse dorpje Loker plechtig beloofd voortaan te 
fungeren als werkinstrumenten van vrede.”

De industrieel ingenieur in spe laat zich niet ver-
leiden tot boude uitspraken over hoe die geloften 
hun levens radicaal veranderen. “Franciscus trok 
me altijd aan omdat hij een heraut is van de een-
voud. De keuze om langs YouFra mijn leven in het 
teken van Franciscus te stellen, blijkt dan ook uit 
heel eenvoudige daden. Zo kies ik er als student 
voor om wekelijkse jongerenvieringen bij te wo-
nen tijdens momenten waarop leeftijdsgenoten 

plezier maken. Daarnaast getuig ik openlijk over 
mijn geloof en probeer ik sober en bedachtzaam 
te leven. Onze maandelijkse inspiratiemomen-
ten helpen mij om de tgv van het alledaagse be-
staan een halt toe te roepen. Voor mij hoeft alles 
niet steeds sneller, beter en duurder.”

Zestien aspiranten
Ook over de toekomst van YouFra vervalt Pec-
ceu bezwaarlijk in grootspraak. “Onze werking 
concentreert zich voorlopig rond het ankerpunt 
Heuvelland. De Antwerpse kapucijnen en de cla-
rissen in Sint-Truiden hopen op korte termijn ook 
in hun respectieve regio’s actieve cellen van jonge 
seculiere franciscanen te begeleiden. Maar uitbrei-
ding verwacht ik aanvankelijk toch vooral in mijn 
thuisregio waar zestien jongeren een proefperi-
ode van een jaar doorlopen. We prikkelen hen in-
tussen met onze activiteiten die pakweg rond het 
thema ‘authenticiteit’ zijn uitgebouwd. Ook geven 
we onze aspiranten via mail tips om de lessen van 
Franciscus in de praktijk te brengen. Zo roept onze 

mailing hen op geregeld de Bijbel te consulteren, 
desnoods online. Of we sporen hen aan het evan-
gelie letterlijk na te leven zoals Franciscus dat ons 
heeft voorgedaan. Het is heel leerzaam om even te 
testen wat je in beweging zet wanneer je ‘geleend 
goed niet terugvraagt’ of je ‘vijand lief hebt’.”

Durven verkondigen
“Dergelijke opdrachten zien we voor de goede orde 
niet als toelatingsexamens”, verzekert Pecceu. 

“Spiritualiteit is moeilijk meetbaar en het is uiter-
aard niet onze bedoeling mensen koudweg te se-
lecteren. Potentiële leden dienen eerst en vooral 
zelf interesse te tonen om bij de beweging aan te 
sluiten. Ook streven we ernaar ons te versterken 
met jongeren die trouw de vieringen en onze acti-
viteiten bijwonen. Een ander kenmerk van het ide-
ale YouFra-lid is de moed om het geloof te verkon-
digen. Dit tijdsgewricht is jonge gelovigen minder 
genegen maar net daarom dienen wij vanuit onze 
verbondenheid met Franciscus en de franciscanen 
duidelijk onze inspiratie uit te ademen.”

Heuvelland ankerpunt van jongerenbeweging YouFra

Franciscaanse geest  
in- en uitademen

De bloeiende pluswerking in het West-Vlaamse Heuvelland staat sterk in  

het teken van Franciscus. Deze ‘inspiratie’ hopen de jongeren opnieuw uit  

te ademen, tijdens het leven van alledag en binnen de Belgische poot van  

de internationale lekenbeweging ‘Young Franciscans’ (YouFra).   

Eenentwintig en al ‘minister’
YouFra is het jongere neefje binnen de franciscaanse familie. De jongerenbeweging maakt 
deel uit van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS). Deze seculiere pendant van de 
minderbroeders en de clarissen verenigt leken die in hun omgeving wensen te leven vol-
gens Franciscus en Clara van Assisi. De Belgische tak van YouFra is eind september boven 
de doopvont gehouden in Loker. Door handoplegging en gebed is Pieter Pecceu aangesteld 
tot landelijk verantwoordelijke of ‘minister’. Bijstand krijgt hij van kapucijn Kenny Brack die 
benoemd is tot nationaal geestelijk assistent van de beweging. Officieel bevindt de zetel 
zich in Antwerpen maar het kloppende hart ligt voorlopig in Heuvelland. Zoals dat binnen 
families gebruikelijk is, hebben dichte en verre clarissen en kapucijnen de jongste francis-
caanse telg verwelkomd. Namens de OFS is zelfs de Nederlandse secretaris naar Loker af-
gezakt om de ‘geboorte’ en de ‘doopplechtigheid’ van YouFra mee te maken. (JD)

‘Franciscus is  
een heraut van  
de eenvoud.’

Kapucijn Kenny Brack toont de oprichtingsakte van YouFra met naast hem Pieter Peccue. Pieter Peccue tijdens het zomerfestival van YouFra op tocht met hun busje.

©
 r

r

©
 r

r


