
Als bomen  
in deze grond
Te gast bij de 
Zusters Franciscanessen 
van Veghel

Programma
13.30 uur: ontvangst
14.00 uur:  ontmoeting met de zusters/koffie 
en thee 
14.30 uur: woord van welkom en korte 
introductie door zuster Gerda van Gogh, 
provinciaal bestuur van de congregatie, en 
mevrouw Marieke van Grinsven, coördinator  
moederhuis SFIC.
aansluitend meditatieve wandeling door de 
tuin 
15.30 uur: een glaasje fris
16.00 uur: toelichting op het spirituele 
document van de zusters  
17.00 uur: soep met een broodje
17.30 uur: afsluiting van de middag en 
huiswaarts

Praktische informatie
Datum en tijd: Dinsdagmiddag 12 september 
2017. Vanaf 13.30 uur.
Locatie: Zusters Franciscanessen van Veg-
hel, Deken van Miertstraat 8, 5461 JN Veghel
Kosten: € 5,-.
Aanmelding: via de Franciscaanse Beweging 
073 6131340 of 
info@franciscaansebeweging.nl

Routebeschrijving
 
Met de auto: in de nabijheid van het klooster 
Veghel is voldoende plaats voor gratis parke-
ren met de auto.

Met het openbaar vervoer vanuit station Den 
Bosch: lijn 306. Uitstappen bij halte Bussta-
tion, Veghel. Zes minuten lopen in oostelijke 
richting Stadhuisplein, links de Hoofdstraat 
in, rechts de Molenwieken en op de Deken 
van Miertstraat links. 

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 aangetrok-
ken voelen tot het gedachtegoed 
van Franciscus en Clara van Assisi. 
Hun levenswijze inspireert om 
eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en 
vredelievend door het leven te gaan. 
Zij hechtten niet aan status of ma-
terie 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, betrok-
ken, kwetsbaar en vredelievend.  

FRANCISCAANSE 
BEWEGING 
DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017



dacht geven aan de minder bevoor-
rechte lagen van de maatschappij.

Ons progamma
We beginnen de middag met een 
kopje koffie en thee bij de zusters. 
Daarna luisteren we naar het verhaal 
van zr. Gerda en Marieke. Aansluitend 
maken we naar aanleiding van hun 
verhaal een meditatieve wandeling 
door de kloostertuin. Via een aantal 
bijzondere bomen in die tuin komen 
we achter de wortels van de congre-
gatie. 

In hun kloostertuin zijn in de loop van 
170 jaar bomen geplant, allemaal met 
een eigen geschiedenis. De bomen, 
‘van kronkelbeuk tot sequoia’, heb-
ben alle seizoenen van de vele jaren 
doorlopen en zijn diep verworteld met 
de verhalen van de zusters.

Die bomen geven hun en ons de 
zekerheid dat we verankerd in het 
verleden hoopvol kunnen blijven naar 
de toekomst. Zij maken geschiedenis 
en geven ons verhalen om door te 
vertellen. Diepgeworteld geven zij een 
helder zicht op wat echt van belang is 
in het leven nu en in de toekomst. 

Na deze korte wandeling krijgen we 
verdere toelichting op het spirituele 
document van de zusters.

We sluiten de middag af met soep en 
een broodje.

Te gast bij
De Franciscaanse Beweging is dit jaar 
te gast bij de zusters Franciscanes-
sen SFIC Veghel. Daar luisteren we 
naar hun verhaal en geestelijk testa-
ment, verteld door zr. Gerda van Gogh 
en Marieke van Grinsven. Zr. Gerda 
is provinciaal bestuur van de con-
gretatie. Marieke is coördinator van 
het moederhuis van de orde van de 
Zusters Franciscanessen van de On-
bevlekte Ontvangenis van de Heilige 
Moeder Gods, zoals de orde officieel 
heet.

Over de congregatie
De officiële Latijnse naam is: Sororum 
franciscalium ab Immaculata Concep-
tione a Beata Matre Dei. In verschil-
lende landen zijn ze te herkennen aan 
de afkorting van deze naam: SFIC.

De Congregatie is in 1844 opgericht 
door Pastoor Bernardinus Johannes 
van Miert en zijn nicht, Zuster Teresia 
van Miert. Vanaf het begin was hun 
enige doel de zorg voor behoeftigen, 
in wie zij de lijdende Jezus herkenden.

Zuster Teresia van Miert was diep 
getroffen door de noden van de tijd 
waarin zij leefde. Geraakt door het 
Evangelie en het leven van St. Fran-
ciscus, ontdekte zij wegen om het lij-
den van de mensen in haar omgeving 
te verzachten.

Volgens de traditie van de Congrega-
tie willen de zusters speciale aan-

De franciscaanse spiritualiteit vindt haar oorsprong in de wijze 

van leven van Franciscus en Clara, meer dan acht eeuwen ge-

leden. Hun levens vormen het begin van een voortgaande be-

weging van mensen die hun idealen en levenswijze hebben 

overgenomen. De reacties van Franciscus en Clara op de ontwik-

kelingen en omwentelingen in de maatschappij van hun tijd, heb-

ben ook ons veel te zeggen.

Ieder jaar is de Franciscaanse Beweging te gast bij een orde 

of congregatie uit de franciscaanse familie die zich verbonden 

weet met deze oude traditite. Een dag voor ontmoeting en 

kennismaking met het leven en de spiritualiteit van de ander. 

Laat je inspireren en ga met ons mee.


