Programma
> 12.30 UUR
13.00 UUR
13.05-13.50 UUR
13.50-14.05 UUR
14.05-14.50 UUR

Inloop met koffie en thee
Woord van welkom
Inleiding Hans Sevenhoven
Pauze
Inleiding Myriam Steemers –
van Winkoop

14.50-15.00 UUR

Pauze

15.00 UUR

Workshops 1e ronde
(workshop 1, 2 en 3)
Workshops 2e ronde
(workshop 1, 2 en 3)
Afsluiting

15.50 UUR
16.40 UUR

Aanmelding
Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA Den Bosch
073-6131340
info@franciscaansebeweging.nl
Voor deelname aan de studie- en
bezinningsmiddag vragen we een bijdrage van
€20,- (leden van de Franciscaanse Beweging
betalen €15,-). Te voldoen ter plaatse.

Routebeschrijving
Het Franciscushuis is eenvoudig te bereiken.
Vanaf NS-station ’s-Hertogenbosch is het vijf
minuten lopen. Vanaf het station rechtdoor
lopen richting centrum en voor de brug rechts
afslaan.

STUDIE- EN
BEZINNINGSMIDDAG
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl
facebook.com/vredeenallegoeds
twitter @vredenallegoeds

De Franciscaanse Beweging
(FB) staat voor ontmoeting,
verbondenheid, verdieping
en bezinning. In Nederland
telt de FB twaalfhonderd
leden, mensen die zich laten
inspireren door het evangelisch
levensmodel van Franciscus en
Clara van Assisi. Zij streven een
eenvoudige levenswijze na, dicht
bij andere mensen en andere
schepselen, met respect voor de
ander en respect voor natuur en
milieu. Kernwaarden van de
FB zijn: eenvoudig, betrokken,
kwetsbaar en vredelievend. Kijk
voor meer informatie op
www.franciscaansebeweging.nl

‘BETROKKEN
ZORG?´

FRANCISCAANSE
BEWEGING
ZATERDAG 3 MEI 2014
FRANCISCUSHUIS
‘S-HERTOGENBOSCH

‘Gelukkig de mens die zijn
naaste in diens broosheid draagt,
zoals hij door hem gedragen wil
worden, als hij in een soortgelijke
situatie verkeert.’
Wijsheidsspreuken Franciscus 18

Betrokken zijn, betrokken worden,
nabij zijn of nabij worden. Mooie
woorden om aan te geven waar het
om gaat in een zorgzame relatie en/of
betrokken zorg. In onze samenleving
gaat het alsmaar over ‘participatie´
en over de uit de kluiten gewassen
kosten en ontslagen in de zorg. Maar
waar gaat het over als we spreken
van betrokkenheid in relatie tot
zorg? En hoe zit het met onze eigen
draagkracht?
Bij Franciscus zien we dat hij
betrokken was op ieder die hij
tegenkwam op zijn levensweg. Niet
alleen was hij betrokken op mensen,
maar ook op dieren, planten en de
gehele schepping. Zijn betrokkenheid
ging over alle grenzen heen - zelfs over
alle tijden heen.

Inleiding 1

Op wie en wat is franciscaanse
spiritualiteit betrokken?
DOOR HANS SEVENHOVEN

Om te zien hoe Franciscus betrokken
raakte op mensen die te lijden hebben,
kijken we naar zijn bekeringsverhaal.
Maar hij was ook betrokken op
de gehele schepping: de vogels,
de Schepper, de zon, de maan en
de sterren, de aarde in al haar vier
elementen etc.

Inleiding 2

Workshop 2

Spiritualiteit vergeten factor of
inspiratie voor gezondheid en
welzijn?

Spiritualiteit vergeten
factor of inspiratie voor
gezondheid en welzijn?

-

-

DOOR MYRIAM STEEMERS - VAN WINKOOP

DOOR MYRIAM STEEMERS - VAN
WINKOOP

Is de term ’participatiesamenleving’ wel
een vlag die de lading dekt of verhult
deze eerder een verborgen agenda? Het
gaat in het leven om verbondenheid,
betrokkenheid en cohesie, kortom:
liefdevol samenleven. Wat is dat en
vooral: wat betekent dat voor de
gezondheid? Wat betekent spiritualiteit
voor gezondheid?
Myriam Steemers - van Winkoop is
werkzaam als Hoofd dienst geestelijke
zorg in een woonzorgcentrum, voorzitter
van de Stichting Spiritualiteit en
gezondheid en auteur van meerdere
boeken.

Workshop 1

Verhalen van betrokkenheid uit
de franciscaanse traditie
-

Het thema van de inleiding wordt
nader uitgewerkt aan de hand
van casussen uit de praktijk.
Voor zorgdragers, -verleners,
mantelzorgers en geïnteresseerden.

Workshop 3

Uit de bronnen van
Franciscus: betrokken en
zorgzaam
DOOR HUBERT BISSCHOPS OFS

In deze workshop staan enkele
citaten uit oude franciscaanse
bronnen centraal. Aan de hand
van tekstfragmenten gaan we
dieper in op Franciscus’ opvatting
over zorgzame betrokkenheid.

DOOR HANS SEVENHOVEN

Hans Sevenhoven heeft meerdere
publicaties over franciscaanse
spiritualiteit geschreven. Hij is theoloog,
Gestalttherapeut en Master Practitioner
NLP en werkzaam als stafmedewerker
bij La Verna Amsterdam.

N.a.v. de inleiding wordt dieper ingegaan
op de verhalen vanuit de franciscaanse
traditie over de betrokkenheid van
Franciscus en wat dit voor ons kan
betekenen in deze tijd.

Hubert Bisschops ofs is auteur van
‘Franciscus van Assisi: mysticus
en mystagoog’ en verbonden
aan de Franciscaanse Beweging
(werkgroep Studie & Vorming en
redactie Franciscaans Leven).

