
 
 
 
 
  
Op FRANCISCAANSE LEEST  

Zaterdagmorgen  5  juli  vertrokken  Will  en  ik  vanuit  Turnhout  naar  EUFRA  in  Straszyn  bij 
Gdansk  in  Polen. Het  zou  een  rit worden  van  zo’n  1200  kilometer.  Eerst  Frans  van Gestel 
ophalen  in  Oisterwijk,  die  voor  de  eerste  keer  deze  bijzondere  jaarlijkse  Franciscaanse 
traditie wilde meemaken.  
De reis ging vlot. We hadden het eigenlijk in een dag kunnen halen, maar wilden toch graag 
van de Poolse gastvrijheid genieten in een Pools B&B en ook natuurlijk de wedstrijd zien van 
het Nederlands elftal tegen Mexico. In Koszalin, zo’n 200 kilometer van Gdansk, vonden we 
een gezellig en gastvrij B&B. Bovendien won het Nederlands elftal ook nog eens met 2 ‐ 1. 
Een goed begin, van een verwachtingsvolle week.  
De  volgende dag  verder  richting  Straszyn. Wat werden we daar warm ontvangen door  de 
leiding van het EUFRA‐team in Duitsland: Edgar Weber en zijn vrouw Sylvia. We voelden ons 
weer  direct  thuis.  Zoveel  bekenden weer  te  zien,  heerlijk!  Frans  keek  het  heel  even  aan, 
maar dat duurde maar twee minuten, vertelde hij  later, en toen was Frans van Gestel ook 
thuis!  
 

Er  waren  dit  jaar  52  deelnemers  uit  elf 
Europese  landen:  Oostenrijk,  Wit  Rusland, 
Duitsland,  Frankrijk,  Italië,  Polen,  Rusland, 
Roemenië,  Slowakije,  Oekraïne  en  vijf 
Nederlanders:  Hilde  Guenther  van 
Portiuncola  in  Leiden,  Jan  Francis  Specken 
van Perfetta Letizia in Assen en Will & Hans 
Visser  met  Frans  van  Gestel  van  de 
broederschap  Tilburg.  Hilde  en  Jan  Francis 
waren  samen  met  de  trein  gekomen.  Het 
was een lange zit geweest, maar wel zonder 
problemen.  Hun  terugreis  verliep  minder 
voorspoedig.  Ze  zouden  in  Poznan  de 
aansluiting kunnen nemen op de nachttrein 
vanuit  Moskou  naar  Nederland,  maar 
helaas,  die  kwam  niet  opdagen.  De  hele 
nacht  hebben  zij  op  hun  trein  moeten 
wachten tot de volgende ochtend! 
  
 

EUFRA 2014 

HET  EUFRAHUIS IN STRASZYN 



Met  het  volle  programma  van  workshops,  werkgroepen,  bijbeldelen,  excursies  en 
maaltijden waren er legio mogelijkheden voor onderling contact. Frans en Jan Francis, onze 
debutanten, werden elke dag enthousiaster. Frans, met zijn kennis van het Pools, voelde zich 
als een vis  in het water.  Zelfs na de EUFRA heeft hij  via mail  en  skype contact gehad met 
onze mensen  uit  Oost‐Europa.  Via  deze  weg  betuigde  een  van  de  jongste meisjes  uit  de 
Oekraïne  al  op  19  juli  haar  spijt  en medeleven met  de  slachtoffers  en  nabestaanden  van 
vlucht MH17. 
 
De  dagelijkse  Eucharistievieringen, 
inclusief  lauden,  in  de  eenvoudige 
huiskapel  van  het  huis,  werden  iedere 
dag  liturgisch  door  een  van  de  vier 
taalgroepen  verzorgd  en  voorgegaan 
door  de  landelijke  GA’s  van  OFS  Polen 
en Duitsland br. Alojzy Pancsak ofm en 
br.  Hermann  Josef  Schlepütz  ofm.  Het 
evangelie  werd  de  dag  ervoor  in 
bijbeldelen  uitgebreid  en  diepgaand  in 
de vier taalgroepen besproken.  
 
Behalve  op  de  vier  dagen  dat  er 
excursies  waren,  werden  er  dagelijks 
diverse  workshops  van  drie  kwartier 
gehouden onder deskundige  leiding.  Zo 
werden  ook  dit  jaar  weer  EUFRA‐
kaarsen  versierd,  voor  elk  deelnemend 
land  een.  Bij  elke  EUFRA  bijeenkomst 
brandden  zij  in  de  huiskapel.  Er  werd 
met  de  deelnemers  geaquarelleerd 
onder leiding van de kunstenares Bruna 
Brazzalotto. Verder waren er workshops 
liturgie,  koorzang,  spiritueel  wandelen 
en een voor het maken van Taukruisjes. 
Hiervoor spande Hilde zich vooral in. 
 
Hoogtepunten  waren  de  ontmoetingen  met  OFS‐broederschappen  met  een 
eucharistieviering,  opgeluisterd  door  franciscaanse  muziek.  Een  keer  gevolgd  door  een 
fantastische  BBQ  in  de  tuin  van  de  Kapucijnen,  met  de  lokale  OFS  van  Gdansk.  Deze 
broederschap heeft alleen al achthonderd leden.  

DE EENVOUDIGE HUISKAPEL 

BRUNA BRAZZALOTTO UIT ITALIË MET CELINA 
FRANCU UIT ROEMENIË 

JAN FRANCIS EN WILL EN HANS AAN DE  BBQ 



De contacten met onze Poolse OFS‐broeders en ‐zusters  waren heel spontaan en hartelijk. 
Voor velen was er natuurlijk wel een taalbarriere,maar Frans voelde zich als een vis  in het 
water en tolkte er wat af.  
 
Heel  indrukwekkend waren  de  diverse excursies: De  eerste  in  de  prachtige  omgeving  van 
Straszyn en naar de Kasjoeba’s, een volk, met OFS broederschap, dat zijn eigenheid tot nu 
toe  heeft  weten  te  behouden.  Dan  de  tweede  naar  Gdansk,  een  prachtige  stad met  een 
indrukwekkend Hanzeverleden. Dat was goed te zien aan de huizen in de binnenstad in echt 
Nederlandse Hanzestijl. Na de oorlog, met  behulp  van de Unesco,  is Gdansk weer op  een 
prachtige wijze opgebouwd. Ook hebben we de scheepswerf gezien waar Lech Walensa zijn 
kruistocht voor de vrijheid van Polen begon. Indrukwekkend was het bezoek aan de kerk van 
de H. Birgitta van Zweden, de kerk van Solidarnosz, de Poolse verzetsbeweging. Solidarnosz 
heeft geleid tot de grote ommekeer naar vrijheid in Polen. Velen hebben deze vrijheid met 
hun leven moeten bekopen, waaronder ook de jonge priester, Jerzy Popieluszko, vriend van 
de toenmalige Poolse Paus Johannes Paulus II. Een martelaar voor het huidige Polen.  
 
De  derde  excursie  was  naar  Kasteel 
Marienbork,  gebouwd  door  de  kruisridders, 
het  grootste  bakstenen  gebouw  van  de 
wereld.  Marienbork,  in  middeleeuwse  stijl 
opgetrokken,  staat  op  de  lijst  van 
werelderfgoed.  Vooral  de  grote  kasteel‐

keuken,  die  helemaal  heringericht  was,  gaf  een 
goed beeld van hoe men honderden jaren geleden 
de  inwendige  mens  verzorgde.  De  centrale 
verwarming,  waarmee  in  een  aantal  zalen  in  de 
koude  Poolse  winters  een  temperatuur  van  15 
graden kon worden bereikt, was imponerend. 
 
Het  laatste  wat  we  bezochten  in  kasteel 
Marienbork  was  de  nog  niet  gerestaureerde 
kasteelkerk.  Het  interieur  bood  een  rampzalige 
aanblik.  Deze  kerk  was,  net  als  de  rest  van  het 
kasteel,  in  1945  een  gruwelijke  puinhoop.  Er  is 
toch  hoop dat  binnen  enkele  jaren, met  hulp  van 
Unesco, deze kasteelkerk ook gerestaureerd zal zijn.  


In de gespreksgroepen was het leidend thema: De OFS en de EUFRA van gisteren, vandaag 
en morgen.  Uitvoerig  werd  er  in  de  vier  taalgroepen  gediscussieerd  aan  de  hand  van  de 
uitstekende  tekst  over  het  thema  van  de  landelijke  GA  van  Polen  br.  Alojzy.  Heel 
verhelderend  te  horen  en  te  ervaren  hoe  in  de  diverse  landen  in  Europa  de  OFS  en  de 
franciscaanse spiritualiteit beleefd worden. De verfrissende kijk van de jonge mensen uit de 
Oekraïne was erg inspirerend. Zij hadden het bij EUFRA zo goed naar de zin dat ze volgend 
jaar zelfs met een grotere groep zouden willen komen. Hun beleving als OFS‐er was wel veel 
intenser dan die van ons westerlingen. We zijn hiervan erg onder de indruk gekomen.  

OP WEG NAAR MARIENBORK 

HILDE EN WILL IN MARIËNBORK 



Al met al hebben wij van OFS Nederland in Straszyn een fijne EUFRA bijeenkomst gehad door 
de goede organisatie, een sobere maar uitstekende verzorging, met veel inspiratie en met zo 
veel lieve mensen, die elkaar leerden kennen en waarderen, die samen bidden, samen delen 
en samen eucharistie vieren.  
 
EUFRA  geeft  je  zo’n  goed  gevoel.  Je  voelt  je  hierdoor  gesterkt,  je  ervaart  er  dat  je  deel 
uitmaakt van de wereldwijde OFS, die in al die landen hetzelfde nastreeft: Leven in de geest 
van Franciscus.  
Jan  Francis  en  Frans waren dit  jaar  voor het  eerst bij  EUFRA. Hopelijk  zijn  ze  volgend  jaar 
weer present. Hilde, Will en ik zijn al jaren trouwe EUFRA‐gangers en hopen echt dat EUFRA, 
als bron van inspiratie en verbondenheid, door nog meer broeders en zusters gedeeld gaat 
worden. 
Volgend jaar wordt EUFRA van 16 tot 25 juli georganiseerd in Duitsland, vlakbij München, in 
Altöttingen. Dit  is  een Mariabedevaartsoord  van  de  Kapucijnen,  uit  de  13e  eeuw. Hopelijk 
wordt het Nederlandse kwintet van dit jaar fors uitgebreid. OQ bent van harte welkom! 
 
Hans Visser ofs  
broederschap Tilburg 
 

DE EUFRA‐GANGERS 2014 



 
 

DE NEDERLANDSE DEELNEMERS 


