
Broeders, burgers 
en buitenlui 
Inspiratiemiddag

Programma
13.00 uur Inloop en ontvangst 
 met koffie en thee
13.30 uur Opening met woord van 

welkom en meditatie op het 
Zonnelied. Begeleid door 
Werner Marinelli, cellist

14.20 uur 1e ronde workshops 
15.20-15.40 uur Koffie- en theepauze en 

wisseling van workshops
15.40-16.40 uur 2e ronde workshops 
16.55 uur Afsluiting
17.15 uur Afsluitend een gezellig 

samenzijn met een glaasje 
18.00 uur Huiswaarts

Specificaties
Datum en tijd: Zondagmiddag 10 september 
2017, 13.00 – 18.00 uur.
Locatie: Franciscushuis en kapucijnenkloos-
ter, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 
CA ‘s-Hertogenbosch. 
Aanmelding via de weshop van de Francis-
caanse Beweging op 
www.franciscaansebeweging.nl.
Kosten: € 12,50 via internet, € 15,- aan de 
deur. (Leden van de FB betalen € 5,-, Vrien-
den  € 10,- en kinderen tot 18 jaar zijn gratis.)
Workshops: Inschrijving is ter plekke. Vol = 
vol.

Er is een boekentafel met uitgaven over 
franciscaanse spiritualiteit aanwezig in het 
Franciscushuis waar ook de ontvangst is en 
de keuze van de workshops. 

* Onder voorbehoud van de mogelijkheden.

Van der Does de Willeboissingel 11 
5211 CA ’s-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl

facebook.com/vredeenallegoeds
twitter @vredenallegoeds

De Franciscaanse Beweging brengt mensen 

samen die zich aangetrokken voelen tot 

het gedachtegoed van Franciscus en Clara 

van Assisi. Hun levenswijze inspireert om 

eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vrede-

lievend door het leven te gaan. Zij hechtten 

niet aan status of materie en hadden 

onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft 

velen in het hart geraakt, en doet dat tot op 

de dag van vandaag. Kernwaarden van de 

FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar  

en vredelievend.  

FRANCISCAANSE BEWEGING 
ZONDAG 10 SEPTEMBER

Vuur en soep
Tijdens het programma 
wordt er buiten soep 
gekookt. Neem jij ook 
iets mee voor erin? Een 
ui, prei, wortel, selderij, 
knoflook, noem maar 
op.*



Workshops
Bij de workshops 1 en 2 hebben kinderen 
voorrang.

1  LEVEN IN DE SCHEPPING
 RONDE 1 EN 2 

Licht. Wit-Licht. Is het werkelijk wit licht, of? 
Na een korte introductie ga je je eigen ‘leven 
in de Schepping’ verbeelden met materialen 
uit de natuur, water, schildersdoek,  acryl-
verf, glasbrokken, lijm, kwasten, sponzen, 
etcetera. 
Willy Koenen zijn passie is het creëren van 
Licht-Kunst. Kunst waar je blij van wordt en 
waardoor je  verwonderd raakt. Kunst waarin 
openheid en verbinding verder worden ont-
wikkeld.

2  ZONNELIED-CLIP EN KLAAR
 RONDE 1 

We maken een clip over het Zonnelied van 
Franciscus. Natuurlijk geen echte met tv-ca-
mera’s en zo, maar gewoon lekker zingen 
en verzinnen hoe wij samen het Zonnelied 
willen uitbeelden. Later op de middag laten 
we dan, als het lukt, de clip zien aan de grote 
mensen.
Marijke de Zeeuw is muzikant en speelt 
accordeon.
Elly Kok is drama-therapeut en houdt van 
zingen.

6  TIJD VOOR INKEER, WAT 
 JON GEREN VAN BROEDERS  

 KUNNEN LEREN 
 RONDE 1 EN 2

Joost van der Westen (23) maakte een film 
over de vraag of jongeren niet net als kloos-
terlingen, afzondering nodig hebben: tijd 
voor inkeer. En wat is het verschil tussen een 
broeder die in God gelooft, en de jongeren 
van nu, die soms wel op zoek zijn en zinvol 
willen leven, maar niet op hun gemak zijn 
met begrippen als God of ‘geloof’?
Aan de hand van de film gaat het publiek in 
gesprek met broeders Savio en Philippus 
over hun opvattingen over dit onderwerp.
Broeder Savio en broeder Philippus, Kapucij-
nen Den Bosch

4  RONDLEIDING MUSEUM
 RONDE 1 EN 2

In de kelder is een museum ingericht over 
het leven van de Kapucijnen. Een oude keu-
ken, refter, een plank als bed etc. Een video 
geeft naast de vele gebruiksvoorwerpen die 
je ziet goed inzicht in de oude ambachten die 
de broeders uitoefenden: sandalen maken, 
bierbrouwen, pijen naaien, etc.
Broeder Richard van Grinsven, Kapucijn

5  BROEDER- EN ZUSTERSCHAP IN  
 HET ZONNELIED

 RONDE 1 EN 2 

Het Zonnelied is een persoonlijke ontboe-
zeming waarbij Franciscus alle schepselen 
oproept om God te loven en te prijzen; zij 
nemen de plaats in van de mens die ‘niet 
waardig is om God aan te spreken’. Heel de 
schepping wordt verenigd in het broeder- en 
zusterschap voor God. Broeder Pacificus ging 
met enkele andere broeders ‘door de wereld’. 
Na de prediking sloten ze af met dit lied.  Ze 
zeiden dan: „Wij zijn de liedjeszangers van 
de Heer. Wij zullen voor u zingen als u zich 
bekeert.” We beluisteren enkele melodieën 
van Choral tot rockmuziek.
Broeder Ad Vermeulen, Kapucijn

12  SPIRITUALITEIT VAN DE 
 SCHEPPING  

 RONDE 2 

Workshop over de spiritualiteit van het 
loflied van de schepselen. Over gedeelde 
vreugde, verwondering en creativiteit.
We staan we stil bij de momenten van ons 
aandachtig verbonden zijn met andere 
schepselen. We verbinden deze ervaringen 
met de strofen van Franciscus’  Zonnelied. 
En ook  zoeken we naar een goede vorm van 
creatieve verwerking in woord en beeld.
Sjoerd Hertog, lid van de Franciscaanse 
Beweging en geestelijk verzorger.

11  PELGRIMEREN ALS 
 ‘WAY OF LIFE’ 

 RONDE 1

Franciscus van Assisi was een meester in het 
verbinden van het Allerhoogste met het al-
lerkleinste. In constante afstemming met de 
wil van de Allerhoogste leefde hij zijn leven in 
volledige eenvoud, maar vol geestelijke rijk-
dom. Tijdens deze workshop wordt duidelijk 
dat pelgrimeren meer is dan wandelen. 
Thomas Hontelez, medewerker Franciscaan-
se Beweging en begeleider voettochten

7  DE ZON IN HET HEELAL
 RONDE 1 EN 2 

Zonder zon is er geen leven mogelijk op aar-
de. Het is de energiebron voor al het leven. 
Wat maakt de zon speciaal en wat is de rela-
tie met andere zonnestelsels, de Melkweg en 
andere sterrenstelsels?
Rémi Claessen en Joost Barendse, studen-
ten Sterrenkunde in Leiden

8  HET ZONNELIED ZINGEN
 RONDE 1 EN 2 

Het Zonnelied is vaak getoonzet, omdat het 
een tekst is die bedoeld is om gezongen te 
worden. Daardoor wordt de tekst altijd ook 
veranderd. Waarom eigenlijk? En als we de 
tekst gaan zingen gebeurt er ook wat met het 
Zonnelied. En wat gebeurt er met ons? En 
hoe doen we het Zonnelied recht wanneer wij 
het zingen? We gaan zingen, en uitvinden wat 
de muziek met de tekst en met ons doet. 
Willem Marie Speelman, musicoloog en 
theoloog, directeur Franciscaans Studiecen-
trum

9  MEDITATIEVE WANDELING 
 RONDE 1 EN 2 

We staan stil bij het levensverhaal van Fran-
ciscus in 7 stappen/statiën. Bij elke ‘statie’ 
is een korte meditatieve tekst met een ver-
binding naar de huidige tijd. Aansluitend  een 
uitwisseling en dialoog over de indrukken.
Rens Stobbelaar, custos/coördinator van de 
Oriëntatie 

3  BIDDEN MET LIEDEREN UIT  
 TAIZE

 RONDE 1 EN 2 

Tijdens deze workshop staat het instude-
ren en zingen van een aantal vierstemmige 
liederen uit Taizé centraal. We werken aan 
koorklank en hebben plezier in het samen 
zingen en bidden. 
Samuel Reid Navarro en Maurits Oldenhof 
zijn studenten en ze verblijven regelmatig in 
Taizé.

10  VERBINDING ZOEKEN 
 RONDE 1 EN 2 

Vanuit het Zonnelied kijken naar hoe verbin-
ding tussen verschillende geloven mogelijk is 
in een tijd van ontbinding en tegenkrachten. 
Franciscus en Mohammed, twee inspireren-
de mensen die leefden vanuit een verbinden-
de kracht naar de toekomst.
Mustafa Bulut, geestelijk verzorger Jeroen 
Bosch Ziekenhuis en Amphia Ziekenhuis

EXPOSITIES VAN PHILIPPUS PHILIPPUS 
EN JAN SCHEFFERS
Broeder Philippus is als Jan Philippus 
geboren in Oisterwijk. Bij intreding kreeg hij 
ook de kloosternaam Philippus. Hij bezocht 
de Kunstacademie in Tilburg en werd later 
tekenleraar in Pematang Siantar (Noord-Su-
matra). In de pandgang van het klooster 
staan de gravures, over Franciscus en de 
Kapucijnen en een aantal schilderingen.

Broeder Jan Scheffers († 2013) was arbeids-
pastor en zette de Capuchon in Middelburg 
op, een centrum voor allerlei activiteiten, 
franciscaanse bezinning en oecumenische 
vorming. Zijn laatste levensjaren genoot hij 
van het schilderen. In het Franciscushuis 
hangen zijn werken over het Zonnelied. 


