
Franciscus en 
Clara van Assisi
Spirituele gidsen 
voor onze tijd

ZATERDAG 4 NOVEMBER 2017
FRANCISCAANSE BEWEGING

Programma

Facultatief
11.00 uur  Bezoek aan museum

Programma
12.30 uur  Inloop en ontvangst 
13.00  Woord van welkom
13.05- 13.50  Eerste inleiding, Hubert Bis-

schops ofs
13.50-14.05  Pauze met koffie en thee
14.05-14.50  Tweede inleiding, zr. Marianne 

van Haastrecht, osc
14.50-15.00  Pauze
15.00- 15.45  Eerste ronde workshops met 

Hubert Bisschops, zr. Marianne 
van Haastrecht en Peter Ver-
maat

15.45-16.30  Tweede ronde workshops
16.30  Afsluiting van de middag

Specificaties

Aanmelding: bij de Franciscaanse Bewe-
ging. Tel. 073-6131340 of 
info@franciscaansebeweging.nl
Kosten: €15,- (€10,- voor leden) 
ter plekke te voldoen. (excl. museumbezoek 
à € 5,-)
Locatie programma: Sint-Antoniuskerk, 
Burgemeester de Raadtsingel 45, 3311 JG 
Dordrecht
Locatie museum: Hof 6, 3311 XG Dordrecht
Routebeschrijving: vanuit station Dordrecht 
rechtsaf. Aan de linkerhand staat meteen 
de kerk. 

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 materie en hadden onvoorwaar-
delijk lief. Hun compassie heeft 
velen in het hart geraakt, en doet 
dat tot op de dag van vandaag. 
Kernwaarden van de FB zijn: een-
voudig, betrokken, kwetsbaar  
en vredelievend.  



INLEIDING 1
‘EVANGELISCHE 
SPIRITUALITEIT VOOR 
ALLEMAN EN ALLEDAG’

Door Hubert Bisschops ofs, 
verbonden aan de Franciscaanse Beweging 
(werkgroep Studie en Vorming en redactie 
Franciscaans Leven) 

Franciscus biedt op zowel oecumenisch als 
universeel niveau een levensmodel voor wie 
zoekt naar een spirituele weg in navolging 
van Christus, wiens evangelie geleefd kan 
worden, waar en wanneer dan ook. 
Franciscus geeft in zijn testament aan dat 
het evangelie hét omvormingsmodel is voor 
zijn volgelingen: minderbroeders, clarissen 
en al dan niet gehuwde mannen en vrouwen 
in hun eigen woning, waaruit de reguliere 
derde orde in kloosterverband ontstond. 
Ook al verschilt de exacte leefvorm in de 
concrete dagelijkse praktijk op grond van 
gelofte, sekse, woonsituatie en/of functie, 
de kernwaarden voor de Franciscaanse 
Beweging blijven hetzelfde. 

INLEIDING 2
‘HET LEVEN VAN CLARA NAAR ONZE 
TIJD VERTAALD’

Door zr. Marianne van Haastrecht osc
 
Clara van Assisi (1193-1253) is de eerste 
vrouwelijke volgeling van Franciscus van 
Assisi. Zij is stichteres van de clarissen, een 
contemplatieve orde die nauw verbonden is 
met de minderbroeders. Zij slaagde erin om 
vanuit haar geleefde spiritualiteit, zelfbe-
wust en vriendelijk een religieus leven vorm 
te geven met haar medezusters, die ons 
aanspreekt in het leven van alledag. 

WORKSHOP 1
‘MYSTIEK VAN DE 
NAVOLGING VAN CHRISTUS’

Door Hubert Bisschops ofs
Een gebed laat zien dat een mens ten 
diepste weet dat God naar hem verlangt 
en dat hij aan dit ‘mensverlangen’ van God 
tegemoet kan komen door de navolging van 
Christus. In Franciscus’ eigen woorden: het 
gaat erom de voetstappen te volgen van Zijn 
geliefde Zoon. De kern van de franciscaanse 
oer-regel laat een spirituele weg zien die ge-
gaan kan worden om aan het Godsverlangen 
van de mens tegemoet te komen.

WORKSHOP 2
‘GEÏNSPIREERD DOOR...’  

Door Peter Vermaat ofs
Franciscus en Clara hebben veel mensen 
geïnspireerd, waaronder schrijvers die in 
hun verhalen of gedichten laten zien wat 
Franciscus en Clara voor hen betekenen. 
In deze workshop zullen we een ‘anonie-
me’ moderne legende over Clara bekijken, 
die getraceerd kan worden tot in de 19e 
eeuw, maar die toch ook veel oudere sporen 
draagt. Daarnaast zullen we ingaan op twee 
gedichten over Franciscus van de Duitse 
dichters Paul Celan en Nelly Sachs, twee 
joodse dichters voor wie Franciscus een 
teken van hoop is.

WORKSHOP 3
‘ALS DE MAAN IN HET WATER 
SCHIJNT’

Door zr. Marianne van Haastrecht osc
Over het leven gespiegeld aan de Regel van 
Clara. Waartoe roept Clara ons op? Hoe geef 
ik mijn leven vorm? Clara kan ons helpen het 
eigen verlangen op het spoor te komen en de 
eigen levensrichting en levensinrichting te 
vinden. Wat kan zij in ons wakker maken?

Op velerlei manieren raakt de boodschap van Franciscus 

en Clara aan ons leven en onze tijd. Niet alleen omdat 

wij ernaar verlangen om die boodschap toe te passen op 

onze hedendaagse problemen en idealen, maar ook omdat 

Franciscus en Clara ons laten zien hoe ons levensverhaal en 

onze vragen passen in een groter verhaal. Zij zijn voor ons 

een oriëntatie op God.

Ook in de geschiedenis van Dordrecht treffen we sporen 

aan van geleefde franciscaanse spiritualiteit in voormalige 

kloosters en in de attributen die te zien zijn in het Hof 

van Nederland. Op 4 november zijn de deelnemers aan 

de franciscaanse middag uitgenodigd om een kijkje te 

gaan nemen in het Hof van Nederland. Na een bezoek aan 

het museum gaan we verder met een kennismaking met 

Franciscus en Clara in de Sint Antoniuskerk.
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