Br. Roberto Genuin
GENERALE MINISTER

VAN DE ORDE VAN DE MINDERBROEDERS KAPUCIJNEN
DECREET

transitie van de Generale Custodie van
Nederland naar de Nederlandse Delegatie
afhankelijk van de provincie Duitsland
(Prot. N. 00727/20)
De mobiliteit van volkeren, zo kenmerkend voor onze tijd, tezamen met de snelle
veranderingen die plaatsvinden in samenlevingen op mondiaal niveau, vinden wij terug in
onze Orde. Omdat het aantal broeders in Noordwest-Europa overal afneemt heeft dit
onvermijdelijk een grote impact op het broederlijk leven en hun dienstverlening. Het vereist
ook een zekere gevoeligheid en flexibiliteit van de Generale Minister en zijn Raad bij het
beoordelen van de samenstelling van de verschillende circumscripties van de Orde. Met de
hulp van de Heilige Geest mogen wij gebruik maken van de beschikbare canonieke middelen
die onze eigen wet voorziet voor onze broederschap.
De provinciale minister van de provincie van de kapucijnen in Nederland schreef in
zijn brief van 26 juli 2016 aan de Generale Minister het verzoek om ontheffing van
Constituties 132, 3 waardoor een kleiner aantal provincieraadsleden mogelijk zou zijn.
Het verzoek werd voorgelegd aan de Congregatio pro Institutis Vitæ Consecratæ et
Societatibus Vitæ Apostolicæ (CIVSCVA) in een brief van de Generale Minister van 29
september 2016.
De Congregatio pro Institutis Vitæ Consecratæ et Societatibus Vitæ Apostolicæ
(CIVSCVA) weigerde in haar brief van 30 oktober 2016 (Prot. Nr. 41771/2011) de
gevraagde dispensatie te verlenen, aangezien deze al bij twee eerdere gelegenheden was
verleend. Zij droeg de Generale Minister op om binnen zijn bevoegdheid vallende maatregelen te nemen om de veranderde situatie in de kapucijnenprovincie van Nederland op te
lossen.
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Met het oog op een eventuele transformatie van de Provincie Nederland in een
Generale Custodie, hebben de Generale Minister samen met Br. Pio Murat, Generaal
Raadslid van CENOC, van 31 oktober tot 4 november 2016 een Broederlijke Visitatie in de
provincie gehouden.

Na het bezoek van de Generale Minister kwam de Provinciale Raad op 7 november 2016
bijeen en aanvaardde het voorstel tot transitie naar de Generale Custodie. Om deze toekomstvisie over te brengen aan de broeders van de provincie zijn vervolgens op 29 november en 8
december 2016 bijeenkomsten gehouden in de fraterniteiten in Den Bosch en Tilburg. Ten
slotte gaven de broeders in een bijeenkomst van alle broeders van de provincie op 12 januari
2017 unaniem hun instemming met de transformatie van de provincie in een Generale
Custodie.
Bij Decreet van de Generale Minister van 16 juni 2017 werd de Nederlandse Kapucijnenprovincie opgeheven en werd de Generale Custodie van de Minderbroeders Kapucijnen in
Nederland, onder de Heilige Drie-eenheid als patroon, met zetel in Tilburg, canoniek
opgericht.
Vastbesloten om gevolg te geven aan de herhaalde en unanieme verzoeken van de kapitularissen van het Generaal Kapittel van 2018 om door te gaan met de herstructurering van de
conferenties en circumscripties, nodigden de Generale Minister en zijn Raad in januari 2020
de Provinciale Minister van Duitsland en de Custos van Nederland uit om de mogelijkheden
en voorstellen voor een toekomstige juridische configuratie van de Generale Custodie of
Holland te bespreken.
Daarom:
De Generale Minister, gehoord hebbende de Hogere Oversten van de Generale Custodie van
Nederland en van de Provincie Duitsland en na raadpleging van de Hogere Oversten van de
kapucijnenconferentie van de CENOC, en zich houdende aan al wat de wet voorschrijft (cfr.
Const. 119.1 .3; OG 8/25), en na de goedkeuring te hebben verkregen van zijn Raad tijdens
hun vergadering van 9 januari 2020

VERORDENT

de transformatie van de Generale Custodie van Nederland
in de Delegatie van Nederland
afhankelijk van de Provincie van Duitsland
De provinciale minister van Duitsland zal overgaan tot:

-

- de benoeming van de Delegaat en twee raadsleden overeenkomstig de
nieuwe statuten (OGC 8 / 25.4-5);
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-

- het verlenen aan de Delegaat van de gedelegeerde bevoegdheden die nodig
zijn voor het bestuur, in het bijzonder waar het gaat over het leven van de broeders in
de betreffende kerk en de inplanting van de Orde (OGC 8 / 25.6);

-

- het zo spoedig mogelijk goedkeuren van de statuten van de nieuwe Delegatie
(OGC 8 / 25.3).

-

Dit besluit treedt in werking op 12 november 2020, de dag waarop het wordt
afgekondigd.

-

We bemoedigen de provinciale minister van de Duitse provincie en vol
verwachting vertrouwen we hem de missie toe om in de bijzondere situatie van
Nederland naar wegen te zoeken voor vernieuwing. Met dankbaarheid jegens de Heer
vertrouwen we de broeders van de nieuw gecreëerde Delegatie toe aan de genade en
leiding van de Heilige Drie-eenheid, patroon van de Delegatie, waarbij we ook de
zegen van onze serafijnse vader Franciscus en die van de heilige Clara aanroepen.

-

Gegeven in Rome, op onze Generale Curie,

-

Hoogfeest van Allerheiligen

Gegeven in Rome, Generale Curie,
Hoogfeest Allerheiligen
1 november 2020
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