Thema’s

Informatie over de thema’s van de
geplande weekenden lees je op www.
franciscaansebeweging.nl/kloosterweekenden.

Franciscaanse
Kloosterweekenden

Deelnemers

Weekenden hebben een minimum van 5 en
een maximum van 8 deelnemers.

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage varieert en is afhankelijk van het netto-inkomen.
€ 65,- bij een inkomen tot € 1.000,-,
€ 100,- bij een inkomen tot € 1.500,-,
€ 130,- voor hogere inkomens.
De prijzen zijn inclusief overnachting,
maaltijden en begeleiding.

FRANCISCAANS LEVEN ERVAREN

NAJAAR 2021

Locaties

Clarissen Nijmegen, Waterstraat 141,
6541 TE Nijmegen
Clarissen Megen, Clarastraat 2,
5366 AK Megen
Franciscanen Megen, Kloosterstraat 6,
5366 BH Megen

Tijden

De weekenden zijn meestal van vrijdagmiddag 17.00 uur tot zondagmiddag uiterlijk
14.30 uur.

Contact

Website: www.franciscaansebeweging.nl/
kloosterweekenden
E-mail: kloosterweekend.nl@gmail.com
of bel 06-29 59 77 80.

Corona

De kloosterweekenden worden volgens de
maatregelen en voorschriften van het RIVM
georganiseerd. Het kan voorkomen dat we de
weekenden moeten annuleren.
In geval van annulering worden de reeds
betaalde bijdragen teruggestort.

Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl
facebook.com/vredeenallegoeds
instagram @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 vredelievend 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.

Kennismakingsweekenden

Als je nog niet eerder hebt deelgenomen
aan een kloosterweekend, dan kun je
het beste eerst met een kennismakingsweekend meedoen. Tijdens de kennismakingsweekenden maak je je samen met
de andere deelnemers op een laagdrempelige manier bekend met het leven van
Franciscus. Wie was die man? Wat bewoog
hem? Waar lag zijn diepste verlangen? Hoe
inspireert zijn levenswijze ons nog in de
21e eeuw? Daarbij gaat het niet zozeer om
kennisoverdracht, maar veel meer om het
beleven en ervaren van zijn nalatenschap.
Twee begeleiders zorgen dat het weekend
in goede banen geleid wordt en geven sturing en verdieping aan de gesprekken.

Tijdens een kloosterweekend verblijf je in een franciscaans
klooster en leef je mee op het ritme van de broeders of
zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door maak je
onder begeleiding van twee personen kennis met, of verdiep
je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi.
Het ruime aanbod aan kloosterweekenden is verdeeld in
kennismakings- en themaweekenden.
De Kloosterweekenden bij de Franciscaanse Beweging zijn
een voortzetting van het oriëntatiewerk dat ruim 40 jaar
geleden door de kapucijnen is opgezet. Ongeveer 8 keer per
jaar worden er kennismakingsweekenden en weekenden met
een bepaald verdiepingsthema georganiseerd. In de kloosters
heb je een eenvoudige eigen kamer met gezamenlijke douches
en toiletten. Tijdens het weekend volg je samen met andere
deelnemers een eigen verdiepingsprogramma terwijl je zoveel
mogelijk in het ritme van het klooster meeleeft.

Data najaar 2021

8 -10 oktober bij de broeders franciscanen in
Megen.

Themaweekenden

Voor hen die al bekender zijn met het leven
van Franciscus worden er themaweekenden
georganiseerd. Tijdens die weekenden staat
er één thema uit de franciscaanse spiritualiteit centraal. Het programma van de
themaweekenden is als volgt:
- vrijdagavond maak je kennis met elkaar,
het klooster en het thema van dat weekend
- zaterdag wordt het thema in verschillende
werkvormen verder verkend
- zondag is er een reflectie en een afsluitende viering met elkaar

Data najaar 2021

22-24 oktober bij de zusters clarissen in Megen
met als thema: ‘Zoeken naar God’.
29-31 oktober bij de broeders franciscanen in
Megen met als thema: ‘Verbondenheid ervaren’.
19-21 november bij de zusters clarissen in Megen
met als thema: ‘Leven in eenvoud’.

