Jaarverslag
van het verenigingsbestuur van de Franciscaanse Beweging voor
het Algemeen Kapittel 2021
1 Inleiding
Het verenigingsjaar 2020-2021 was opnieuw een bijzonder jaar; een jaar dat we met ingehouden
adem begonnen na het vorige Algemeen Kapittel, met de vraag hoe het zou gaan met de
ontwikkelingen rondom COVID-19. In aanloop naar de zomer van dit jaar liepen de
besmettingscijfers langzamerhand terug en door versoepeling van de maatregelen was het voor de
FB ook mogelijk om over nieuwe activiteiten na te gaan denken en deze te gaan organiseren.
Op het werk van de Franciscaanse Beweging en op al haar leden had deze pandemie nog steeds
een heel grote impact. Contacten met elkaar werden node gemist en ook onder de leden was er,
ondanks de Zoom-sessies waarin we elkaar soms zagen, veel behoefte aan een fysieke
ontmoeting.
In dit jaarverslag van de Franciscaanse Beweging presenteren we een beschrijving van activiteiten,
besluiten en het beleid van de vereniging. Wat uiteindelijk een ieder beweegt om lid te zijn of te
worden of wat voor betekenis het heeft in iemands leven of hoe het iemand aanzet om zich in te
zetten op maatschappelijk terrein wordt niet beschreven. Dat is alleen voel- en tastbaar tijdens de
bijeenkomsten en activiteiten en in de maatschappelijke presentie. En dat was ook opnieuw in dit
afgelopen verenigingsjaar, zo vaak met beperkingen omgeven.
Het hart van de vereniging ligt echter niet in de activiteiten en is ook niet af te lezen aan de
hoeveelheid deelnemers aan een activiteit of bijeenkomst. Het werkelijke hart van de vereniging
zijn de leden die, ieder op eigen wijze, dag in, dag uit, de spiritualiteit van Franciscus en Clara van
Assisi leven, vormgeven, ieder op zijn of haar eigen plek, al of niet gesteund door anderen.
Een jaarverslag zal dan ook nooit meer zijn dan een contourschets van het werkelijke
franciscaanse leven mede vormgegeven door de leden van de Franciscaanse Beweging in
Nederland. Ook in 2021 kon de Franciscaanse Beweging alleen bestaan door de verdienstelijke
inzet van ontzettend veel mensen in diverse werkgroepen, commissies, in de custodieën en op het
Dienstencentrum, waarvoor het bestuur allen zeer erkentelijk is. De fysieke ontmoetingen
konden aan het begin van het jaar veelal niet doorgaan, maar gelukkig was er na de zomer al weer
veel mogelijk en er was wel steeds waar mogelijk aandacht voor elkaar in deze periode.
2 Bestuur
2.1 Samenstelling en werken van het bestuur
Tijdens het Algemeen Kapittel van 14 november 2020 werden geen nieuwe kandidaten
voorgesteld om zitting te nemen in het bestuur. Aanvulling van het bestuur blijft een
aandachtspunt ook voor het komend jaar, c.q. de komende jaren; meerdere kandidaten zijn zeker
nodig. Het verenigingsbestuur was in 2021 als volgt samengesteld: Jan Nielen (voorzitter), Henk
Goudzwaard (secretaris), Marion Bogaers (penningmeester) en Jacob Schipper (lid en tevens
notulist van de bestuursvergaderingen).
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Vanaf april heeft Geerten Kok als kandidaat-bestuurslid deelgenomen aan vergaderingen, met de
intentie om tijdens het Algemeen Kapittel zich verkiesbaar te stellen als nieuw algemeen
bestuurslid.
Het verenigingsbestuur vergaderde op 11 december 2020 en in 2021 op 5 februari, 19 maart, 30
april, 3 juli, 13 augustus, 19 september en 29 oktober. De vergaderingen zijn alle, i.v.m. de
landelijk opgelegde beperkingen, digitaal via het internetplatform Zoom uitgevoerd, behalve de
vergadering op 13 augustus waar we vergaderden in de Jacoba-kamer van het Stadsklooster San
Damiano. Directeur Mieke Dorssers woonde alle bestuursvergaderingen bij.
Het bestuur stelde een nieuwe PR-medewerker, Naomi van der Zwan aan, die slechts negen
maanden bij de FB heeft gewerkt. Voor de zomervakantie werd een nieuwe vacature opgesteld en
met ingang van 30 augustus heeft het bestuur Melissa Schilderink aangesteld als PR-medewerker.
2.2 Beleid
2.2.1 Maatschappelijke betrokkenheid
De betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken is bij de FB terug te vinden in de artikelen
van het Franciscaans Maandblad, de blogs op de website, bij de actie van de franciscaanse
Gideonsbende en deelname aan ‘De tafel van de dialoog’. De dag van de dialoog vond plaats in
de week van de dialoog, met dit jaar als thema: “De Kunst van het Samenleven". Het
stadsklooster en de FB waren gastheer/vrouw.
Daarnaast wil de FB ruimte bieden aan ontmoetingen en gesprekken van mensen over het leven
en alles wat daarbij komt kijken aan maatschappelijke vraagstukken. Het Dienstencentrum leent
zich hier wat minder gemakkelijk voor omdat deze een kantoorfunctie heeft, vandaar de
noodzaak van een ontmoetings- en inloopruimte.
De inloopruimte, de benedenruimte waar ook het winkeltje van de Franciscaanse Beweging een
plaats zou krijgen, is nog steeds niet formeel geopend. De opening die gepland was in het
voorjaar van 2020 is doorgeschoven naar maart 2022 omdat gezien de maatregelen rondom
COVID-19 de ruimte niet geschikt was voor meer dan 2 personen. Het was in de opzet voorzien
dat de inloopruimte een ontmoetingsplek zou worden waar mensen elkaar ontmoeten, een boek
of wat artikelen kunnen kopen en voor vragen terecht kunnen.
2.2.2 Bijeenkomsten
De lunchbijeenkomsten vonden voor corona plaats op de eerste woensdag van de maand. Op
de bijeenkomsten wordt gesproken over zaken die mensen bezighouden in het dagelijks leven.
Hiervoor wordt een citaat gebruikt uit franciscaanse bronnen. Er werd vanaf april begonnen met
lunchbijeenkomsten online. De aandacht hiervoor was te gering om dat aanbod te continueren.
Bovendien was er een ander online aanbod, waarnaar een enkeling verwezen kon worden. Na de
zomer, op 8 september, werd een lunchbijeenkomst online aangeboden. Hiervoor was geen
belangstelling.
‘Lopend verhaal’. Omdat er geen lunchbijeenkomsten fysiek konden plaatsvinden was in de
zomer van 2020 bedacht dat we de inloopruimte konden gebruiken als vertrekruimte voor een
activiteit in de buitenlucht: ‘Lopend verhaal’, waarbij gewandeld wordt op 1,5 meter in de
Bossche Broek in Den Bosch aan de hand van een eigen verhaal, of tekst of citaat uit de

2

franciscaanse bronnen. We hebben dit tot en met dit najaar aangeboden en slechts een enkele
maal heeft iemand er gebruik van gemaakt. Soms gaf iemand zich wel op maar kwam niet
opdagen.
‘Praten en ontmoeten’, maandelijkse online bijeenkomst. De eerste vond plaats op 8 januari
van 15.00-16.15 uur met als titel: Nieuwsjaarszoom, over onze wensen voor dit jaar. Met 13
bekende en nieuwe mensen konden we digitaal onze verhalen uitwisselen. Vanwege de behoefte
van de deelnemers is deze vorm van ontmoeting maandelijks aangeboden. In de zomermaanden
was de belangstelling minder en ook de laatste keren vanaf de zomer is het aantal duidelijk
minder. De deelnemers spreken met elkaar over de thema’s die gekoppeld zijn aan de verhalen
die in het Franciscaans Maandblad verschenen zijn. Ook al is het aantal na de zomer erg gering,
de deelnemers hebben uitgesproken deze vorm van ontmoeting en uitwisseling zinvol te vinden
vanwege het gemak van niet te hoeven of te kunnen reizen. Het aantal personen dat deelneemt
zit tussen de 2-13 deelnemers. De opzet is als volgt: muziek bij binnenkomst, gebed ter opening,
voorstelronde, kort noemen van het thema, uitwisseling, terugblik, zegen en muziek.
2.2.3 Huisvesting van de Franciscaanse Beweging
Sinds de verhuizing en feestelijke opening van het Dienstencentrum tijdens het Algemeen
Kapittel op 9 november 2019 heeft men geen gebruik kunnen maken van de benedenruimte, die
als inloopruimtewinkel in gebruik zou worden genomen. Dat heeft te maken met het feit dat de
ruimte kleiner dan gepland was en dat de ruimte niet geschikt was om later in het voorjaar van
2020 te gebruiken i.v.m. de COVID-19-maatregelen. De hoop is dat we twee jaar na de
oorspronkelijke datum de feestelijke opening mogen vieren in maart 2022 tijdens
Wereldverteldag, als de situatie het weer toelaat.
2.2.4 Platformdag
Van de aanvankelijk geplande Platformdag in juni heeft het verenigingsbestuur afgezien vanwege
alle beperkingen.
2.3 Contacten met andere franciscaanse instituten, organisaties en activiteiten
Op bestuurlijk niveau is op 29 oktober een goed gesprek geweest met het bestuur van de
Franciscanen Aan de orde kwam de relatie van het Dienstencentrum van de FB met het
provincialaat en met het stadsklooster. Een zakelijk aspect was dat het stadsklooster bij het
annuleren van vergaderingen en bijeenkomsten van de FB in de toekomst met een ‘cancellation
policy’ gaat werken bij de reserveringen voor gebruik van de ruimtes. Dit vanwege de
aanmerkelijke hoge investeringen en kosten bij de verbouw van het Franciscushuis. Er is
afgesproken dat beide besturen elkaar eind volgend jaar weer zullen ontmoeten of indien nodig
zoveel eerder.
Samenwerking met het stadsklooster. Vanwege corona waren er, omdat er nauwelijks activiteiten
waren, ook minder contacten met het stadsklooster.
In het voorjaar kwamen twee nieuwe broeders in het stadsklooster wonen en zijn er weer een aantal
zaken opgestart. Zoals het GAP, de werkgroep van Gastvrijheid, Activiteiten en Publiciteit.
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De FB participeert in dat overleg. Deelname van de FB aan het coördinatieteam van het
stadsklooster is stopgezet omdat er geen punten werden besproken die van belang waren voor de
FB en voor concrete zaken wenden we ons rechtstreeks tot de betrokken personen.
De FB is uitgenodigd voor een buurtbarbeque op 3 september, kan deelnemen aan de open
tuindagen en heeft met het stadsklooster samengewerkt aan de ‘Dag van de stilte’ op 31 oktober
en aan de ‘Tafel van dialoog’ op 3 november.
De samenwerking houdt in dat er mogelijkheid is tot het huren van ruimtes, dat men elkaar
ondersteunt op het gebied van PR, dat men kijkt naar welke activiteiten er samen gedaan kunnen
worden en dat er plek is voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Het gezamenlijk dragen van
activiteiten zoals de lunchbijeenkomsten en ‘Lopend verhaal’ was niet haalbaar vanwege te weinig
belangstelling.
Op zondagmiddag 19 september organiseerde de FB samen met het stadsklooster een
Inspiratiemiddag. De franciscanen Hans-Peter Bartels en Fer van der Reijken van het stadsklooster
nemen deel aan de werkgroep Inspiratiemiddag.
Er heeft dit jaar geen formeel overleg plaatsgevonden tussen de FB en ADOFF. Men dacht
aanvankelijk dat de financiële ondersteuning tot het voorjaar van 2021 zou lopen, hetgeen een
vergissing was van een jaar: de steun loopt tot het voorjaar van 2022. Een nieuwe aanvraag in de
vorm van een strategisch plan is in september aan ADOFF aangeboden. Wel is er telefonisch
contact geweest om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen m.b.t. personele bezetting
PR.
Contacten met ordes en congregaties: de laatste Nieuwsbrief is van december 2020, Nieuwsbrief
7, met een kerst- en Nieuwjaarswens en een terugblik over het jaar 2020 met stukken uit het
jaarverslag van het verenigingsbestuur. In de zomer van 2021 zouden we het plan hernemen om
een ‘te gast bij’ te organiseren bij de zusters Franciscanessen van Aerdenhout. Er is geen verdere
uitwerking van het programma gekomen vanwege de maatregelen m.b.t. COVID-19.
3 Publiciteit
Een van de kernactiviteiten van de Franciscaanse Beweging is het doorgeven van de spiritualiteit
van Franciscus en Clara. De uitvoering van de publiciteit voor de Franciscaanse Beweging was in
handen van de publiciteitsmedewerker. Afgelopen jaar was er een wisseling in deze bezetting.
Naomi van der Zwan startte met veel enthousiasme in deze functie op 1 november 2020 en
kwam na een paar maanden tot het inzicht dat ze na een jaar reizen haar passie op het gebied van
de PR had verloren. Hiermee ontstond een nieuwe vacature die per 30 augustus werd ingevuld
door Melissa Schilderink.
3.1
Facebook & Instagram
De Facebookpagina van de Franciscaanse Beweging wordt veel gebruikt om nieuws en
activiteiten te delen. De pagina wordt actief bijgehouden met ongeveer twee berichten per week
en daarnaast met het aanmaken van evenementen. Op 14 september 2020 had de pagina 988
volgers, op 12 juli 2021 waren het er 1019. Op 1 november 2021 zijn dit er 1032. Het volgersaantal groeit dus gestaag.
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De Franciscaanse Beweging houdt ook een Instagramaccount bij om een andere, jongere
doelgroep te bereiken dan op Facebook. Aantrekkelijke plaatjes spelen hierbij een belangrijke rol.
Via Instagram bereikt de FB meer jongeren dan via Facebook. Je ziet echter dat het grootste
aantal volgers via Instagram ook in een oudere leeftijdscategorie (55 – 64 jaar) valt:

Percentage 24 jarigen en jonger
Percentage 25 – 34 jarigen
Percentage 35 – 44 jarigen
Percentage 45 – 54 jarigen
Percentage 55 – 64 jarigen
Percentage 65+
Mannen
Vrouwen
*Gegevens tabel van 8 november 2021

Instagram
2,4 %
13,3 %
14,7 %
18,1 %
30,1 %
21,4 %
Instagram
53,3 %
46,7 %

Facebook
1,2 %
6%
11,4 %
20,2 %
30,5 %
30,7 %
Facebook
38,3 %
61,7 %

Steeds meer mensen stappen over van Facebook naar Instagram. Het aantal volgers op Instagram
groeit sneller dan het aantal volgers op Facebook. In november 2020 had de Instagrampagina van
de Franciscaanse Beweging 233 volgers, op 12 juli 2021 waren dit er 355. Op 1 november 2021
heeft de Instagrampagina 381 volgers. Ook in het aantal Instagramvolgers zit dus een stijgende
lijn.
3.2 Website
In de eerste helft van 2021 is de website uitgebreid met een aantal pagina’s en functies:
- nieuwe pagina Franciscaanse Stille Retraites (januari)
- nieuwe pagina Spiegeltent (juni)
- nieuwe pagina Franciscaanse Gideonsbende (juni)
- nieuwe functie: het is nu mogelijk om naast de activiteiten ook blogs, vacatures, reizen, de
Spiegeltent en Gideonsbende-acties uit te lichten op de homepagina.
- aanpassingen binnen het hoofdmenu mede op advies van websitebeheerder Komma omdat
anders het hoofdmenu te lang zou worden.
Cijfers websitebezoeken 1 januari 2021 – 1 november 2021

De website bereikte in de periode 1 januari 2021 – 1 november 2021 gemiddeld 1035 unieke
bezoekers per maand.
3.2.1 Franciscaanse Stille retraites
Sinds januari 2021 kunnen mensen informatie over de Franciscaanse Stille Retraites (FSR) vinden
op de nieuwe pagina op onze website. Via deze pagina konden deelnemers in de webshop terecht
om zich aan te melden en de aanbetaling voor de FSR te voldoen. Dit proces bleek omslachtig te
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zijn en zorgde voor onduidelijkheid bij FSR, FB en mensen die zich aanmeldden. Per 1 november
is daarom besloten de aanmeld- en betaalprocedure te wijzigen en te vereenvoudigen. Per 1
november melden mensen zich aan voor de stille retraite door het aanmeldformulier in te vullen
waarnaar gelinkt wordt op de pagina van de stille retraites op de website van de FB. Na
aanmelding verstuurt FSR een factuur voor de betaling. De FB zit hier dus niet meer tussen.
3.2.2 Spiegeltent
Met de Spiegeltent werd in januari gestart. Het doel was om de interactie met de leden te
bevorderen rondom de verhalen en thema’s die in het Franciscaans Maandblad vermeld waren.
Dit was mede ingegeven vanwege het ontbreken van activiteiten en ontmoetingen. In juni 2021
heeft de Spiegeltent een eigen pagina gekregen. Op deze pagina werd iedere maand op een
luchtige manier ingegaan op het verhaal uit FM met een reflectie, ‘act’ en muziek (Spotify en
Youtube). Er werd elke maand een oproep geplaatst via Instagram, de Nieuwsbrief en FM om
een eigen bijdrage in te sturen zoals een gedicht, verhaal, video, lied of iets anders. Inzendingen
werden geplaatst in de Spiegeltent van het betreffende thema.
De virtuele Spiegeltent is een manier om de mensen ook in coronatijd bij de FB te betrekken en
de verbinding sterk te houden. Hoewel reacties op de Spiegeltent positief waren, blijkt dat de
aandacht en betrokkenheid afnemen. Daarom is besloten de Spiegeltent na dit jaar niet voort te
zetten.
3.2.3 Franciscaanse Gideonsbende
De website franciscaansegideonsbende.nl is opgeheven en overgezet naar de nieuwe pagina
‘Franciscaanse Gideonsbende’ op de website van de FB. De redenen waren: de stijgende
maandelijkse kosten van de pagina, het gemakkelijker bijhouden van de berichten en een groter
bereik via de website van de FB.
3.2.4 Blogs
De blogs gaan over nieuws uit de franciscaanse wereld en reflecties op actuele thema’s zoals
mensenrechten, duurzaamheid, eenvoud etc. Bijvoorbeeld bij ‘verdieping’ staat een blog van
Peter Vermaat ofs over de genderdiscussie. Bij duurzaamheid schrijft Sjoerd Hertog over
solidariteit als de weg naar het oplossen van het klimaatprobleem en Guy Dilweg ofm over het
belang van duurzaamheid en ecologie. Theo Reuling ofs schrijft over het belang van het volgen
van een cursus reanimatie. De bloggers, uit de vaste poule, schrijven één keer in de een à twee
maanden een blog voor de website. Deze blogs worden rond de 150 keer gelezen.
3.3 Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief is in 2021 uitgebreider geworden (met bijvoorbeeld een aanbieding uit de
webshop, extra werkvorm) en heeft een nieuw fris kleurtje gekregen. Er wordt maandelijks een
nieuwsbrief verstuurd. Op 1 november 2021 ontvangen 1555 lezers de Nieuwsbrief. Daarnaast is
in oktober een extra nieuwsbrief geïnitieerd. Deze wordt (maximaal één keer per maand) naar
dezelfde groep mensen verstuurd en heeft als doel een enkele activiteit uit te lichten.
Uit de maandelijkse rapporten van Mailchimp blijkt dat de Nieuwsbrief veel worden gelezen,
namelijk maandelijks door ongeveer 50 procent van de mensen die de Nieuwsbrief ontvangt. De
links naar de website worden veel geopend. Vooral de blogs en de werkvorm doen het daarin
goed met beide tussen de 60 en 100 kliks per nieuwsbrief.
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Websitebezoekers januari – juli 2021. De pieken vinden plaats rond het moment dat de Nieuwsbrief is verstuurd.

3.4 Webshop
In 2021 zien we dat er gemiddeld zo’n 33 bestellingen per maand waren; dat is inclusief het aantal
bestellingen van boekjes voor de Pinkstervoettocht en van kaartjes (37 via webshop) voor de
Inspiratiemiddag. Ook de verkoop van de vredesmeditatieboekjes ‘Vrede en alle goeds!’ en die
van de ansichtkaarten t.g.v. ‘800 jaar Ontmoeting Franciscus en Antonius’ van br. Philippus
zorgde ervoor dat de verkoop iets hoger lag dan in 2019 (gemiddeld 25 bestellingen per maand)
en vorig jaar (gemiddeld 21 bestellingen). Over het algemeen zien we dat de verkoop van boeken
de laatste jaren terugloopt; de verkoop van Taukruisjes, armbandjes en kaarten neemt
verhoudingsgewijs toe. Als er een nieuw boek uitkomt, zoals dit jaar het vredesmeditatieboekje
‘Vrede en alle goeds!’, dan wordt dat door de publiciteit in FM en de Nieuwsbrief in eerste
instantie goed verkocht. De verkoop via de webshop van franciscaanse antiquariaatsboeken,
d.w.z. boeken die de FB krijgt van mensen uit nalatenschappen, loopt goed. De verdiensten zijn
niet groot, maar door deze boeken komen er toch meer mensen in de webshop. Vaak zitten er
boeken tussen die niet meer te verkrijgen zijn.
3.5 Publicaties en boekverkoop
3.5.1 Franciscaans Maandblad en Franciscaans Leven
Leden van de FB ontvangen het Franciscaans Maandblad gratis. Bij een welkomstpakket van
nieuwe leden ontvangt men ook een nummer van Franciscaans Leven. FM en FL kennen ook
een kennismakingsabonnement. Hiervan wordt niet veel gebruik gemaakt. De bladen FM en FL
hebben ieder een eigen redactie.
3.5.1.1 Franciscaans Maandblad
Het Franciscaans Maandblad (FM) is een belangrijk bindmiddel in de Franciscaanse Beweging.
FM verschijnt 10 keer per jaar en het biedt de leden en andere geïnteresseerden nieuws en
achtergrondinformatie over wat er zich afspeelt in de franciscaanse wereld en hoe je invulling
geeft aan franciscaans leven. Er is in 2021 gekozen om verder te gaan met franciscaanse verhalen.
Deze verhalen vormden een uitgangspunt voor de thema’s bij de online ontmoetingen.
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De thema’s vanaf december 2020 waren: ‘omgaan met het kwetsbare’, ‘zelfrelativering’, ‘balans’,
‘durf te vragen’, ‘geloven in groeikracht’, ‘verloren zaken terugvinden’, ‘rijkdom door eenvoud’,
‘vre(em)de vogels’, ‘verbondenheid, hoe dan ook’, ‘blij’.
Naomi van der Zwan heeft het redacteurschap in december op zich genomen. Omdat deze taak
een groot deel van de uren van de publiciteitsmedewerker in beslag neemt, is er opnieuw actief
gezocht naar een vrijwillige eindredacteur. In maart werd de redactie versterkt door Marijke
Katsburg, die de vergaderingen via Zoom vanuit haar woonplaats op Brava (Kaap Verdie) kon
volgen. Vanaf juli heeft zij met veel enthousiasme de taak als eindredacteur op zich genomen. De
redactie bestaat nu uit Ans Pieper, Dina Brouwer, Marijke Katsburg en Melissa Schilderink (de
nieuwe PR-medewerker). Alle vergaderingen waren via Zoom.

3.5.1.2 Franciscaans Leven
Franciscaans Leven (FL) bestond in 2018 jaar 100 jaar. Net als 103 jaar geleden komt
Franciscaans Leven jaarlijks uit met 6 nummers over franciscaanse spiritualiteit. Vanaf oktober
vorig jaar verschenen: ‘Biografieën’ (nr. 6, 2020), een special ‘Apocalyptiek en andere verhalen
van hoop en troost’ (nr. 1, 2021), ‘Elisabeth van Thüringen’ (nr. 2), ‘Broederschap en
zusterschap’(nr. 3), special ‘De helende kracht van nabijheid’ (4). Nummer 5 verschijnt
binnenkort. Alle redactievergaderingen verliepen via Zoom op een na. Deze vond plaats in het
Clarissenklooster te Megen. De redactie is dit jaar uitgebreid met zr. Rebecca Braun osc. De
overige redactieleden zijn: Hubert Bisschops, André Jansen ofm, Hans Sevenhoven ofs, Willem
Marie Speelman ofs en Peter Vermaat ofs (eindredacteur).

3.5.2 Boekverkoop
De boekverkoop vindt plaats via de webshop en op franciscaanse bijeenkomsten. De meeste
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boeken worden verkocht tijdens bijeenkomsten en activiteiten waar de leden aanwezig zijn. Helaas
waren er dit jaar geen bijeenkomsten We ontvangen ook regelmatig boeken uit nalatenschappen
voor ons antiquariaat.
Elk jaar weer verschijnen er nieuwe uitgaven over Franciscus.
* ´Vrede en alle goeds! Negen franciscaans geïnspireerde vredesmeditaties’, eigen uitgave mogelijk
door gift ‘Liedfonds Midden onder U…’, auteurs: Mieke Dorssers, Geerten Kok, Lidwien Meijer
en Petra Mergaerts. Sinds september in de webshop.
* ‘Levensenergie. 800 jaar Regel van Franciscus van Assisi. Hedendaagse impressies bij 28
uitgelichte citaten’ , Kenny Brack ofmcap. Halewijn, Antwerpen. Sinds oktober in de webshop.

4 De FB in tijden van corona?
Ook dit jaar speelde de coronacrisis ons parten. Veel activiteiten stonden in de steigers maar
konden geen doorgang vinden. De nadruk is gelegd op de inhoud van de franciscaanse
spiritualiteit via de handreikingen en door materiaal van activiteiten beschikbaar te maken op de
website. Op een aparte pagina op de website en op die van de Spiegeltent werden verhalen en
bezinningsmateriaal geplaatst. De Nieuwsbrief, sociale media en het Franciscaans Maandblad zijn
ingezet om het gevoel van verbondenheid onder leden te versterken. Vergaderingen met
werkgroepen zijn online via Zoom voortgezet.
Ook hebben we ingespeeld op de periode waarin meer mogelijk was; de Inspiratiemiddag kon
doorgaan op 19 september.
Maar we kunnen wel stellen dat een stuk spontaniteit en onbevangenheid op de achtergrond is
geraakt. Vorig jaar constateerden we al dat de ‘jongeren’ met de doelgroep 45 – 64 jaar meer
durfden te ondernemen dan de groep 65+. We merken ook dat men het digitaal Zoomen moe is
maar tegelijkertijd ervaart men ook wel het voordeel ervan, nl. niet meer zo veel tijd kwijt zijn
met reizen en het elkaar toch kunnen ontmoeten op deze wijze. We schreven vorig jaar dat
buitenactiviteiten het meest geschikt zouden zijn, zoals het ‘wandelen met Franciscus’. Maar ook
deze activiteit werd vaak geannuleerd omdat mensen toch moesten reizen en de accommodaties
beperkt open waren voor gasten.
5 Dienstencentrum
De Franciscaanse Beweging zonder Dienstencentrum is eigenlijk niet meer voor te stellen.
De vaste medewerkers en de vrijwilligers zijn een ware spin in het web. Het Dienstencentrum
fungeert als informatiepunt voor de buitenwereld, als aanjager van activiteiten, faciliteert
vergaderingen van werkgroepen, verzorgt de publiciteit, uitgaven, doet de financiële administratie.
Deze periode was niet echt bevorderlijk voor de bezetting van het Dienstencentrum. Het
Dienstencentrum is nog niet terug in het ritme van voor corona met het team van vrijwilligers op
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de vaste dagen. Een nieuwe vrijwilliger voor de boekhouding is gestopt en ook twee andere
vrijwilligers komen minder vaak. Op dit moment heeft het Dienstencentrum weer een minimale
bezetting en wordt door de PR-medewerker Melissa Schilderink en Mieke Dorssers ook gedeeltelijk
vanuit huis gewerkt. Marie-Claire Willemsen is drie dagen in de week aanwezig. Er is wekelijks een
werkoverleg met Naomi, later Melissa, Marie-Claire en Mieke via Zoom of live. Marie-Claire
onderhoudt het contact met de vrijwilligers via de mail of de nieuwsbrief van het Dienstencentrum.
Het jaarlijks uitje is dit jaar niet doorgegaan. Marie-Claire en Mieke hebben van Naomi afscheid
genomen tijdens een etentje op 15 juli in Den Bosch. Ze had in de periode dat ze bij de FB
werkzaam was, nauwelijks contact kunnen opbouwen met de vrijwilligers omdat er in die periode
veel thuis werd gewerkt en alle vergaderingen verliepen via Zoom.
Het bestuur heeft grote waardering voor de flexibiliteit en inzet van een ieder hierbij en hoopt dat
er in het volgend jaar weer naar behoren gewerkt kan worden op of via het Dienstencentrum.
6 Custodieën en leden
6.1 Leden
Het aantal leden daalde in het verslagjaar (zie 10 FB in getallen). Vorig jaar nog constateerden we
dat de afname deels te wijten was aan de vergrijzing onder de leden, met name de religieuzen. Nog
steeds melden zich mensen aan als lid via de website. Ook al is dit aantal beduidend lager dan de
afgelopen jaren. We vermoeden dat dit ligt aan het ontbreken van activiteiten, omdat het volgen
van een franciscaanse activiteit vaak tevens een kennismaking is met de Franciscaanse Beweging
en een reden om lid te worden. Voorzichtig kunnen we concluderen dat het verminderd aantal
activiteiten en de pandemie hebben bijgedragen aan het lage aantal van 14 nieuwe leden.
6.2 Custodieën
Met het Algemeen Kapittel van 2019 zijn de nieuwe custoden en contactpersonen voor een nieuwe
driejarige termijn benoemd door het verenigingsbestuur.
De custodieën ontvangen in 2021 zoals ook in 2020 handreikingen bij het thema en verhaal dat in
het Franciscaans Maandblad werd gepubliceerd. Op de website worden elke maand het verhaal en
een reflectie met een werkvorm geplaatst onder ‘educatie’.
De thema’s waren eind 2020: Handreiking 10: Omgaan met het kwetsbare, H 11: Zelfspot en
relativering. In 2021: H 12: Balans: goed voor jou, goed voor mij, H 13: Vertrouwen versus
maakbaarheid, H 14: Kijken en doen in Gods geest, H 15: Antonius, de daad bij het woord
voegen, H 16: Eenvoud geeft innerlijke kracht, H 17: Vrede hebben met…, H 18: Verbonden,
ondanks afstand nabij. Handreiking 19 volgt eind november en nummer 20 medio december.
Er is slechts een enkele Nieuwsbrief voor de Custoden verschenen in december 2020 (Nieuwsbrief
43). Normaliter bestond de inhoud uit het verslag van de custodenbijeenkomst en een agenda met
komende activiteiten. Deze keer ging het over een terugblik van de Inspiratiemiddag en het
Algemeen Kapittel (digitaal), over de FB in coronatijd en berichtgeving uit de custodie. Ook werden
vragen gesteld ter voorbereiding op een te plannen Custodendag in 2021. De vragen gingen over:
de handreikingen bij de verhalen en wat men graag op de agenda wil zien. We hebben de custoden
en contactpersonen gevraagd een bijdrage te leveren aan een digitale wensboom. De vragen waren:
Wat wens je elkaar toe voor in het nieuwe jaar? Waaruit heb jij kracht en hoop geput het afgelopen
jaar? Welke wens heb je t.a.v. de Franciscaanse Beweging?
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Wens t.a.v. de Franciscaanse Beweging: dat we onze weg weten te gaan in deze wereld. Het was overduidelijk in de custodie
dat Kracht en Hoop werden geput uit de Verbondenheid. Door de jarenlange
stevige band met elkaar kunnen we daar op die manier op terugvallen. Dat
de FB in beweging mag blijven, met veerkracht en vindingrijkheid, in de
komende tijd, die in veel opzichten zo anders is dan anders. Dat we als FB
er mogen zijn om te ontmoeten en te bemoedigen. Vrede en respect uitstralen.
Proberen met Franciscus als inspiratiebron ieders horizon een beetje te
verleggen opdat: wie alleen zijn eigen kracht kan zien ook vrij wordt zijn
zwakte onder ogen te zien, wie gedrukt gaat onder onvermogen zijn/ haar
rijkdom mag ontdekken. Wij hebben ook meer dan ooit de positieve spirituele
inhoud van FM gewaardeerd. Dat ze als een werkzaam zuurdesem mag zijn
in onze samenleving. We wensen dat ze mensen bij blijft staan om hun leven
in te richten en te bouwen op haar kernwaarden: eenvoud, betrokkenheid,
vredelievendheid en kwetsbaarheid. Dat de FB, ondanks de corona met zijn
beperkingen om elkaar te ontmoeten, toch weer in staat zal zijn om ons te
inspireren om met de boodschap van Franciscus in woord en daad aan de slag
te gaan! Ik wens alle mensen rondom de custodie de kunst om heel bewust
met je gezondheid om te gaan. Kracht kon ik vinden in de spiritualiteit van
Franciscus, zoals die samen te vatten is in de 3 d’s: danken, dragen en dienen.
Die woorden geven vorm aan een manier van leven, die heilzaam is en hoopvol. Ik wens de FB veel inspiratie toe, en creativiteit,
om veel mensen te mogen bereiken en de boodschap van Franciscus uit te dragen. Dat corona snel voorbijgaat en dat de wereld
iets geleerd heeft van dit virus; zorg voor de aarde en omzien naar elkaar.

In de zomer is met het versturen van de handreiking gevraagd aan de custoden wat hun plannen
waren nu er weer een mogelijkheid was om elkaar te ontmoeten en welke punten er op de
custodendag aan de orde zouden mogen komen. Enkelen schreven na de zomer weer met fysieke
bijeenkomsten te beginnen maar dat men wel onderling contact had weten te houden met elkaar.
Een custodie gaf aan dat de groep erg klein was geworden en dat men verwijst naar de activiteiten
van het stadsklooster of de FB waarbij men kan aansluiten. Daarnaast wil men graag
ondersteuning van het Dienstencentrum bij het organiseren van een tweetal ‘eigen’
bijeenkomsten. Op de agenda mag komen te staan: verdieping, bemoediging en bij een enkele
custodie: samenwerken en krachten bundelen; samen activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Ook
werd genoemd: het bezoeken van plekken waar (franciscaanse) spiritualiteit voorgeleefd wordt,
ontmoetingen via lezingen (ook via Zoom).
De custodie Noord-Holland Noord heeft een aanvulling gekregen in de werkgroep. Geeske Leek
wordt contactpersoon van deze custodie.
Ondersteuning is gevraagd bij de custodie Utrecht waar Mia Maesen vanwege haar gezondheid
moest terugtreden. Mieke Dorssers is aanwezig geweest bij de bijeenkomst waar ook afscheid
werd genomen van Mia op 6 september, en op 1 november werd ondersteuning gegeven bij de
vraag hoe de custodie verder kan gaan.
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De custoden en de contactpersonen hebben begin september het boekje: ‘Vrede en goeds!’
ontvangen.
Begin oktober hebben de custoden een uitnodiging voor een Custodendag op 11 december
ontvangen. De laatste custodendag was in het najaar 2019.
7 Het Algemeen Kapittel en de Inspiratiemiddag
Het Algemeen Kapittel op 14 november 2020 vond geheel digitaal plaats. Enkel het bestuur en
de notulisten waren aanwezig in een tot studio omgebouwde Franciscuszaal. Er waren 12
deelnemers online aanwezig. Aanvankelijk hadden zich 18 mensen daarvoor opgegeven. Drie
mensen hadden van te voren aangegeven verhinderd te zijn. Op drie mensen is even gewacht.
20 leden hebben meegedaan door vooraf schriftelijk hun stem uit te brengen. Net als zij en de
mensen die per Zoom meededen, hebben nog negen anderen alle stukken ontvangen.
Dagvoorzitter Henk Goudzwaard start het AK met een welkomstwoord, waarin hij zegt dat het
AK plaatsvindt in een andere vorm dan we gewend zijn. Jasper Achten & assistent verzorgen het
technische gedeelte van de Zoomvergadering. Jan Nielen leidt de vergadering in en gedenkt de
leden binnen de franciscaanse familie die ons zijn ontvallen. Aansluitend leest Jan Nielen ter
overweging en ter bemoediging de brief van broeder Franciscus aan broeder Leo voor.

De Inspiratiemiddag met als titel: ‘Vre(em)de vogels’ vond plaats op zondagmiddag 19
september. Deze middag werd samen met het stadsklooster georganiseerd. In totaal waren er 52
personen aanwezig.
Op deze middag werd de link gelegd tussen de Vredesweek en het verhaal van Franciscus en de
wolf. Via verhalen, beelden en reflectievragen hebben we stilgestaan bij het vreemde in onszelf en
in de ander, en hoe we daar vredevol en verbindend mee kunnen omgaan. Er werden vier
workshops aangeboden. De workshops voor kinderen kwamen te vervallen omdat er geen
opgaven waren. De workshops waren: een meditatieve wandeling door de kloostertuin met zr.
Elisabeth osc, Franciscus en de wolf met de broeders Philippus ofmcap en Hans-Peter Bartels
ofm, verhalenkracht over de kracht van jouw verhaal met Eric van der Steen en een creatieve
workshop met Hanneke Frenken. De middag werd geopend door Eric van der Steen die de
middag ook afsloot met een lied in de tuin.
8 Werkgroepen
Zonder de inzet van de vele leden die de werkgroepen bemensen zouden veel activiteiten niet
georganiseerd kunnen worden.
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Er zijn werkgroepen zoals de redacties van FM en FL. Andere werkgroepen zijn meer
organisatorisch zoals de kascommissie en de commissie goede diensten.
Ook activiteiten als de Pinkstervoettocht, de Gideonsbende, Wandelen met Franciscus en de
franciscaanse reizen worden gedragen door werkgroepen. De waarde van de inzet van deze
werkgroepen kan niet hoog genoeg geschat worden.
8.1 Werkgroep Studie en Vorming
De werkgroep bestaat momenteel uit drie personen. Peter Vermaat ofs, Hubert Bisschops en
Mieke Dorssers. De werkgroep heeft een aantal keren digitaal vergaderd en heeft geen studie- of
bezinningsdag georganiseerd. Peter Vermaat zorgde voor een digitale kerstvertelling die op
Facebook is geplaatst. Aanvankelijk was het plan om alle studie- en bezinningsdagen op te
schorten tot wanneer het wel mogelijk zou zijn. Nu komt de werkgroep met een nieuw aanbod
voor het jaar 2022 met als thema: vreugde.
8.2 Pinkstervoettocht
Op zaterdag 22 en zondag 23 mei 2021 werd er een alternatief aangeboden voor de
Pinkstervoettocht die in fysieke vorm niet door kon gaan. Deze werd aangeboden als een hopelijk
lichtvoetig alternatief - zonder inpakken, sjouwen, reistijd en de rij voor het eten -, een
PinksterTHUISvoettocht op afstand, verbonden in hart en geest.
Deelnemers plukten wat inspiratie uit hun eigen omgeving en gaven die door. De werkgroep
Pinstervoettocht leverde een programmaboekje dat via het Dienstencentrum werd verzonden.
Via YouTube konden deelnemers een wegzending meemaken en aan het eind van de dag een
thuiskomdienst. Deze waren tevoren elders opgenomen. Daarnaast was er nog de mogelijkheid
om elkaar via Zoom te spreken en ervaringen uit te wisselen.
De viering op zaterdagmorgen werd door 105 deelnemers bekeken en zaterdagavond en
zondagmorgen door 65 en zondagavond door 38.
Deelnemers. Bij het Zoomen waren er ongeveer 28 personen en de aparte Facebookgroep van
ongeveer 32 deelnemers kwam met foto’s en allerlei impressies hoe mensen deze thuistocht
hadden beleefd en ervaren.
In de evaluatie die de werkgroep nadien rondstuurde waren de deelnemers vol lof. Het sloot aan
bij de verlangens en behoefte aan verbondenheid. Ook mensen die niet bekend waren met de
Pinkstervoettocht spraken zich hierover uit. Kortom een zeer geslaagd initiatief.
Het Dienstencentrum heeft een mail met daarin de linkjes voor de vieringen en Zoombijeenkomsten per ongeluk naar de mailadressen via de CC verstuurd. Het Dienstencentrum
heeft dit gemeld bij Datalek Autoriteit Persoonsgegevens en iedere deelnemer een mail gestuurd
met daarin excuses.
De gereserveerde locatie voor de Pinkstervoettocht 2021, het Nivonhuis in Bennekom, kon
omgeboekt worden naar 2022. De locaties voor latere jaren konden gelukkig zij het met een
prijsverhoging naar het volgende jaar worden doorgeschoven.

8.3 Wandelingen met Franciscus
De werkgroep zet zelf wandelingen uit of vraagt anderen om samen een wandeling uit te zetten.
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Een tweetal wandelingen die in 2020 op het programma stonden zijn verplaatst naar dit jaar. Op
11 juli een wandeling in Bedum (Groningen), vorig jaar gepland op 7 juni. Op 10 oktober de
wandeling in het Leudal bij Heythuysen, deze is tweemaal verplaatst. De werkgroep is naast Hans
van Eck en Mieke Dorssers aangevuld met twee nieuwe leden: Henk Goudzwaard en Mariken van
Elsen.
Daarnaast organiseerde de werkgroep een wandelweekend. Dit vond dit jaar plaats van 21 -23 mei
met Pinksteren in het Nivonhuis ‘De bosbeek’ bij Renkum. De locatie was al afgehuurd voor de
Pinstervoettocht. Deze kon niet doorgaan, daarover meer bij de Pinkstervoettocht. Er werd
gebruikgemaakt van het materiaal (boekje) dat de werkgroep Pinkstervoettocht had gemaakt voor
de Pinksterthuistocht.
Omdat zoveel wandelingen niet door konden gaan, zijn we in juni 2020 begonnen om via de
website wandelroutes aan te bieden met bezinningsvragen: ‘rond strofes van het Zonnelied’. Daar
is aan toegevoegd de wandeling bij de strofe over Vrede, wandeling Vught en zuster dood,
wandeling Overasselt. Op de website tref je de strofes aan met een wandeling (eerder gelopen of
nieuw) met een route waarnaar doorgelinkt kan worden. Bij iedere wandeling zijn foto’s van de
omgeving toegevoegd en is een bezinningskaart toegevoegd, zoals we deze gebruiken tijdens onze
wandelingen.
Voor de wandelingen vonden we onderdak bij Nivonhuis ‘De bosbeek’ voor het wandelweekend, de parochie in Bedum en ‘De Vlindertuin’ in Heythuysen voor de wandelingen in
Bedum en in het Leudal.
8.4 Voettochten en bezinningsreizen
Er waren dit jaar 2 voettochten en 1 bezinningsreis gepland die georganiseerd zouden worden
door de FB. Slechts één voettocht kon verplaatst worden en ging door. Dit was mede afhankelijk
van de maatregelingen en voorschriften in het buitenland.
Van 22 augustus tot en met 4 september zou er een voettocht plaatsvinden over het zgn.
Elisabethpad, een tocht van Eisenach naar Marburg, o.l.v. Mieke Dorssers.
.
Van 22 t/m 29 september was er een bezinningsreis gepland naar Assisi met Rens Stobbelaar en
Mieke Dorssers. Een reis die in het teken zou staan van bezoeken aan plekken die van waarde
zijn voor de franciscaanse spiritualiteit in of nabij Assisi. Voor deze voettocht en reis waren er
onvoldoende deelnemers. Mede vanwege de beperkingen die er waren rondom COVID-19.
De voettocht van Assisi naar Rome aanvankelijk gepland van 3-24 september vond uiteindelijk
plaats van 17 september-8 oktober o.l.v. Hans Luttikholt. Een tocht met zes betrokken deelnemers
met een ‘franciscaanse’ achtergrond. Kennismaking was op 2 zondagen na de viering bij de
broeders in Megen waar in november ook de afsluiting gaat plaatsvinden.
Vanwege de corona was meer voorbereiding i.v.m. slaapplekken nodig dan voorgaande jaren. Er
zijn nieuwe onderkomens toegevoegd. Bijzonder was de overnachtingsplek in Rome
(genootschap van St. Jacob). Pelgrims overnachten er twee nachten gratis. Op de dag van
aankomst was er een maaltijd en een voetwassing. Deze voettocht had een ‘spiritueel’ karakter,
vanwege het bijwonen van vieringen, het bidden en aandacht voor de franciscaanse plekken
onderweg. In de Sint Pieter hebben de pelgrims een testimonium ontvangen.
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8.5 Meditatie
Sinds 2010 verzorgt Marieke Neuhaus binnen de FB christelijke meditatie: ‘De weg van het
contemplatief gebed’. Het betreft meerjarige cursussen, met verschillende groepen. De cursussen
lopen van september tot juni. In onderstaand overzicht gaat de 1e periode over september 2020
tot juni 2021. De tweede periode over september 2021 tot oktober 2021. Zowel in de eerste als in
de tweede periode zijn er vanwege corona alleen Zoom-bijeenkomsten gehouden.
In juni 2021 zijn twee van de drie cursussen afgerond. Het was jammer dat ook de laatste
(afscheids-)bijeenkomst via Zoom moest. De hoop is dat er een afscheidsbijeenkomst op locatie
komt. Ter ondersteuning van de cursisten die nu ‘klaar’ zijn, zijn er twee begeleidingsgroepen
gestart. Wanneer ook de laatste groep (Den Bosch) in juni 2022 de basiscursus heeft afgerond, zal
in september 2022 nogmaals de Intensieve vierjarige Cursus worden gestart, zodat de cursisten van
Arnhem en Den Bosch ook de gelegenheid krijgen om de volledige cursus van 7 jaar te
doorlopen.
Groep Utrecht (locatie ‘De Smaak van Lunet’)
Intensieve (vierjarige) Cursus, 4e en tevens laatste jaar: 18 deelnemers en 8 Zoom-bijeenkomsten
(waarvan 3 in 2020). De Intensieve meditatiecursus is een vierjarige cursus die volgt op de
basiscursus en is alleen toegankelijk voor wie de basiscursus heeft voltooid.
Vervolggroep IC Utrecht (locatie ‘De Smaak van Lunet’). Gestart in september 2021.
Begeleidingsgroep voor wie de Intensieve Cursus heeft afgerond: 10 deelnemers en 2 Zoombijeenkomsten.
Groep Arnhem (locatie ‘D3rde Verdieping’ in de Rozet)
Driejarige basiscursus, 3e en tevens laatste jaar: 8 deelnemers en 8 Zoom-bijeenkomsten (waarvan
3 in 2020).
Vervolggroep Basis Arnhem (locatie ‘D3rde Verdieping’ in de Rozet). Gestart in september
2021.
Tussenjaar c.q. begeleidingsgroep voor wie de driejarige basiscursus heeft afgerond: 7 deelnemers
en 2 Zoom-bijeenkomsten.
Groep Den Bosch (locatie Franciscushuis)
Driejarige basiscursus, 2e jaar: 19 deelnemers en 8 Zoom-bijeenkomsten (waarvan 3 in 2020).
Opsplitsing in een middag- en een avondgroep.
Driejarige basiscursus, 3e jaar: 18 deelnemers en 2 Zoom-bijeenkomsten. Eveneens gesplitst in
een middag- en een avondgroep.
Voor cursisten is er naast de bijeenkomsten ook de mogelijkheid van individuele begeleidingsgesprekken. Deze vinden plaats via de telefoon of via Zoom.
8.6 Franciscaanse Gideonsbende
De Franciscaanse Gideonsbende, die als motto heeft: “Daar waar je ziet dat onrecht gebeurt,
plaats daar iets goeds tegenover”, roept op om de boodschap van vrede te gaan krijten. De
Gideonsbende sloot aan bij het thema van de Vredesweek 18-26 september 'inclusief
samenleven', over het herkennen van uitsluiting in onze omgeving. De actie is aangemeld bij de
vredesacties www.vredesweek.nl.
Er werd ook gevraagd om je boodschap van vrede op eigen stoep of elders te krijten, een foto
ervan te maken en op te sturen. In de Vredesweek zijn de foto’s geplaatst op Facebook en
Instagram. Als extra tip werd meegegeven: bezinning op franciscaanse thema's over de vrede,
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individueel of met een groep n.a.v. het boekje ‘Vrede en alle goeds! Negen franciscaanse
vredesmeditaties’.
8.7 Werkgroep noveen/meditaties
Op 26 maart kwam de werkgroep voor het eerst fysiek samen in deze samenstelling: Geerten
Kok, Lidwien Meijer en Petra Mergaerts en Mieke Dorssers. Het doel is om liturgisch materiaal te
ontwikkelen voor parochies, gemeenten en custodieeen en groepen. Het eerste project is: ‘Vrede
en alle goeds! Negen franciscaanse vredesmeditaties ‘. Het boekje is mede tot stand gekomen
door het liedfonds van ‘Midden onder U…’ De werkgroep heeft het voornemen om met meer
uitgaven te komen.
8.8 Werkgroep 25 jaar Franciscaanse Beweging
Deze werkgroep bestaat uit Lia van Berkel, Vera Hols, Henk Goudzwaard, Melissa Schilderink en
Mieke Dorssers. De werkgroep heeft een aantal projecten bedacht om het 25-jarig jubileum van
de FB te vieren. We vieren dat het franciscaans vuur doorgegeven wordt om anderen aan te
blijven steken. De eerste vergadering was in augustus in het stadsklooster San Damiano, daarna
waren de vergaderingen via Zoom. De eerste twee projecten worden op het AK gepresenteerd.
9 Franciscaanse organisaties en contacten
Onderstaande groepen werken zelfstandig en zijn financieel zelfstandig maar vallen onder de FB.
De FB ondersteunt deze groepen d.m.v. het verzorgen van de boekhouding, de PR en flyers.
9.1 Franciscaans Stille Retraites (FSR)
In het voorjaar heeft de FB een aantal boekhoudkundige taken overgenomen van La Verna,
Amsterdam. FSR heeft een eigen pagina op de website en aanbod FSR is opgenomen bij
activiteiten FB.
Alle retraites zijn in de afgelopen periode geannuleerd in verband met het COVID-19-virus. Van
13-19 september vond weer de eerste retraite plaats, met acht deelnemers in Doetinchem. Van 814 november staat een stille retraite bij de zrs. Trappistinnen in Brecht gepland.
Het team heeft een aanvulling gekregen in de persoon van Sjoerd Hertog. Voor 2022 is een
nieuwe locatie in ons programma opgenomen: de Huijberg.
9.2 Vereniging van Broeder Frans (VBF)
De activiteiten van de Vereniging van Broeder Frans waren dit jaar beperkt. De ledendagen zijn
geannuleerd. In het voorjaar was er een Zoombijeenkomst met een achttal deelnemers.
Van 17-19 september was er een ledenweekend in Assel bij de Salesianen van Don Bosco. 14
mensen waren het gehele weekend aanwezig en nog 2 extra op zaterdag. Het thema was
“Franciscus in coronatijd” en hoe ga je om met beperkingen, aan de hand van verschillende
Wijsheidsspreuken van Franciscus.
De redactie van de “Contactbrief” heeft tweemaal een oproep gedaan om bijdragen te
verzamelen. In december de vraag “wat is jouw favoriete kerststal” en in het voorjaar is de vraag
gesteld “welk verhaal van Franciscus spreekt jou aan en kun je daar iets bij vertellen”. De
inzendingen waren leuk en verrassend.
Het bestuur bestaat uit Carla Berbée, Hannie van der Maat, Joke Reints en Ina Timmermans.
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9.3 Franciscaanse Kloosterweekenden
Vanwege de coronacrisis konden de kloosterweekenden in het afgelopen jaar geen doorgang
vinden. In de zomer kon weer een planning gemaakt worden met de kloosters in Megen en
Nijmegen. Van 8 -10 oktober was er een eerste kennismakingsweekend bij de broeders in Megen.
Een groepje van 3 personen heeft tijdens de “kloosterloze periode” gewerkt aan een bezinning,
teksten met bezinnende vragen, muziek of gedichten, op een viertal thema’s die op de website
van de FB op de pagina van de Kloosterweekenden zijn geplaatst. Naast De Schepping en Vrede
zijn er nu ook Zoeken naar God en Verbondenheid.
Van 27 tot 29 augustus was de jaarlijkse retraite van de weekendbegeleiders met het thema:
“Broeder- en Zusterschap” o.l.v. Jan van der Eijnden ofm. Twee weekendbegeleiders hebben
afscheid genomen en er is aandacht gegeven aan de toekomstige organisatie van de
kloosterweekenden.
9.4 Lieverlede
Een cyclus van het 'geloofsverdiepingsjaar' Lieverlede bestaat uit 5 weekenden in een franciscaans
klooster. Naast deelname aan het programma, leven de deelnemers mee op het ritme van het
klooster qua vieringen en maaltijden. Het plan om de cyclus die in december 2019 gestart was af
te ronden in mei 2021 kon niet doorgaan op grond van de toen geldende coronaregels. In het
najaar van 2021 hadden de broeders franciscanen geen vrije weekenden beschikbaar. Het
weekend gepland voor begin maart 2022, met het thema 'Zending, opnieuw op weg gaan' zal na
anderhalf jaar beleefd zal worden als reünie en 'terugkom-weekend'. In 2022 zal er geen nieuwe
cyclus van Lieverlede plaatsvinden. De werkgroep heeft in deze periode niet vergaderd.
9.5 Overige contacten
* De FB neemt steeds meer activiteiten van franciscaanse groepen op in de website. We noemen
hier de activiteiten van de Huijberg en de custodie Bergen op Zoom en van de custodie NoordHolland Noord. Ook geven we in het Franciscaans Maandblad aandacht aan het Kloosterpad, het
Clarapad en het voedselbos in het kader van het jubileum van de Clarissen in Megen.
* Via FM en de Nieuwsbrief is er aandacht gegeven aan de encycliek ‘Fratelli tutti’ van Paus
Franciscus. Theo van Adrichem ofm schreef een franciscaanse bemoediging en via de website
was er een link naar de gehele encycliek. In dat kader gaven we ook aandacht aan de webinar van
het Franciscaans Studiecentrum (9 digitale bijeenkomsten over de nieuwe encycliek). We gaven
aandacht aan de onlinecursussen die via Tau Vlaanderen gegeven worden.
* Op 9 februari was een overleg via Zoom met Fer van der Reijken ofm en Michel Versteegh ofs
over de voortgang van de franciscaanse gedeelde website ‘franciscaanseweg.nl’. Doel van het
gesprek was het updaten van de lay-out aangepast aan de normen van deze tijd. De website wordt
bijgehouden door Marjan Bouritius.
* Deelname op 25 juni digitaal aan het congres georganiseerd door het Franciscaans
Studiecentrum samen met het Franciscan Institute aan St Bonaventure University, NY, een
congres over franciscaanse ethiek in relatie tot hedendaagse thema’s.
* De Clarissen in Megen vierden hun jubileum van 300 jaar aanwezigheid in Megen en 550 jaar
bestaan van de gemeenschap. Daartoe werden zeven filmpjes van ongeveer vier minuten rond
kernthema’s uit het leven van de Clarissen getoond. Op 10 augustus was er een mini-symposium
rond Clara van Assisi en haar levenswijze met aansluitend transitusviering bij de broeders
Franciscanen in Megen. De inleidingen zijn terug te zien en te lezen via de website van de
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Clarissen: www.clarissenmegen.nl/gemeenschap/jubileum.
* Op 6 oktober hebben Elly Kok en Marijke de Zeeuw (muziek) en Mieke Dorssers een
kindermiddag met mini-musical rondom Franciscus: zorg voor de schepping verzorgd in Venlo.
* Op 23 oktober was er een inspiratiemiddag (Leuven) van Tau Vlaanderen. Er was een digitale
inleiding over "Zusterlijk en broederlijk samenleven: een actuele, franciscaanse opdracht" door
Willem Marie Speelman.
* De stafleden van het Franciscaans Studiecentrum leveren regelmatig een bijdrage in de vorm
van artikelen in FL, of verzorgen inleidingen voor de FB of voor allerlei franciscaanse groepen in
het land.
* Op de vraag of het mogelijk is artikelen uit FL over te nemen, met instemming van auteur en
op voordracht van de redactie van Franciscaans Leven, in de blog van Franciscaans.nu, is
instemmend op gereageerd door de redactie van FL. Franciscaans.nu is een blog over
franciscaans nieuws op het gebied van duurzaamheid, economie, ethiek, kerk, leiderschap,
maatschappij, politiek, spiritualiteit en zorg. www.franciscaans.nu.
10 De FB in getallen
Leden van de FB (okt-okt)
Toegetreden nieuwe leden (okt-okt)
Abonnementen FM
Abonnementen FL
Deelnemers Pinkstervoettocht
Deelnemers studiedag jaarthema (gemiddelde)
Deelnemers AK
Aantal custoden (en contactpersonen)*
Aantal werkgroepen en commissies
Aantal leden werkgroepen/commissies

2021

710
14
789
215
*
x
38
15(20)
15
50

2020

2019

2018

2017

2016

770
19
859
227
x
x
49
15(17)
13
54

817
30
916
237
99
30
71
15(19)
15
54

864
35
961
251
101
30
57
18(26)
14
57

900
959
30
26
991 1054
257
267
109
97
33
30
74
75
20(27) 26(32)
12
14
51
59

* 15 verwijst naar het aantal custodieën /20 naar het aantal custoden en contactpersonen
* Pinkstervoettocht: 84 bestellingen van 1 of meerdere boekjes
*AK: totaal aantal deelnemers, live, online en schriftelijk

11 Tot slot
2021 was, net als 2020, in velerlei opzichten een bewogen jaar. De maatregelen die genomen
moesten worden t.g.v. de corona-pandemie hebben een bijzonder grote invloed gehad op alle
activiteiten die gepland stonden. Heel veel kon niet doorgaan of moest op een andere manier
georganiseerd worden. Gelukkig konden na de zomer een paar activiteiten weer doorgang vinden
en we spreken de hoop uit dat in 2022 weer veel meer georganiseerd kan worden, hoewel we
steeds rekening moeten houden met oplopende besmettingen in het land, waardoor er iedere keer
nieuwe maatregelen afgekondigd kunnen worden. Desalniettemin kijken we als bestuur van de
Franciscaanse Beweging verwachtingsvol uit naar het komende jaar en kijken we uit naar alles wat
we wel kunnen organiseren en wat wel door kan gaan en beseffen we dat we met vreugde kunnen
terugkijken op wat mensen kracht en inspiratie heeft gegeven. Het is niets voor niets dat we dit
jaar eindigen met het thema ‘vreugde’. Vreugde staat nooit los maar is verbonden met het leven,
met hoop en vertrouwen. Vreugde is ook het onoverkomelijke weten te dragen, in dankbaarheid
en in verwondering. Franciscus leefde deze houding ons voor en gaf ons als boodschap: ‘we
mogen ons laten zien als mensen die zich verheugen, opgewekt en hoffelijk’. (vrij naar 1 RegMB
7.16)
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We gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet en met alles wat we ervaren en meemaken in het
leven mogen we zeggen: denk steeds aan wat goed is in het leven, aan wat ons bij elkaar brengt.
Dat we ervaren dat we steeds worden omgeven door die Goddelijke vreugde die als een vonk in
ons wordt ontstoken. ‘Behoud de vreugde!’
12 Financieel beleid
Toelichting op de jaarcijfers van het verenigingsjaar 2020. We presenteren u de jaarrekening over
het verenigingsjaar 2020. Zoals eerder gememoreerd was het een bijzonder jaar, activiteiten
werden geannuleerd of werden digitaal gehouden. Dit alles heeft gevolgen gehad voor de
financiële huishouding van de vereniging.
De inkomsten bleven achter bij de kosten en daarom is een beroep gedaan op de uitstaande
gelden bij ADOFF. Deze opname van € 30.000,-- is gedeeltelijk gebruikt voor exploitatieuitgaven. Het restant is toegevoegd aan de liquide middelen, dit voor een bedrag van afgerond
€ 15.000,-- . Daarmee ontstaat over het jaar 2020 een positief resultaat met een bedrag van
€ 20.785,-- . Tevens is er sprake van een toename van de waarde van de obligaties ten opzichte
van het voorgaande jaar met een bedrag van € 8.350,-- .
Zoals in het jaarverslag van vorig jaar vermeld, zijn de restantmiddelen van de voorziening voor
het Franciscushuis toegevoegd aan de reguliere exploitatie, de voorziening is daarmee opgeheven.
De opbrengsten van contributies en abonnementen nemen elk jaar af, afgelopen verenigingsjaar
met een bedrag van € 4.000,-- . Het is helaas niet gelukt deze dalende ontwikkeling te keren.
Het bestuur spreekt zijn dank uit aan allen die een bijdrage geleverd hebben aan het bereikte
financiële resultaat over het jaar 2020, in het bijzonder aan Marie-José Emmen die al jarenlang
zeer betrokken en accuraat de verenigingsadministratie verzorgt.
Het verenigingsbestuur spreekt haar vertrouwen uit dat het jaar 2021 niet tot grote financiële
afwijkingen zal leiden. Wel spreekt ze haar zorg uit over de gestage afname van het aantal leden
en daarmee de afgenomen bijdragen. Dit vraagt extra aandacht.
Het bestuur dankt ADOFF voor de financiële ondersteuning ook dit jaar weer verkregen.
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12.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na bestemming resultaat)
31 DECEMBER 2020
€
€

31 DECEMBER 2019
€
€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materieel
Financieel

0
478.250

Som der vaste activa

500
499.900
478.250

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen

62.285
115
1.603
50.675

500.400

63.829
711
1.415
39.233

Som der vlottende activa

114.678

105.188

Totaal activa

592.928

605.588

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrije reserves
Gebonden reserves
Voorziening Franciscushuis

430.131
159.031
0

409.346
161.316
32.207
589.162

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Crediteuren
Overige schulden

2.861
905

Totaal passiva

20

602.869

2.017
702
3.766

2.719

592.928

605.588

12.2 RESULTATENREKENING 2020
Begroting
2020
€

Werkelijk
2020
€

Werkelijk
2019
€

58.000

52.069

55.331

Abonnementen Franciscaans Maandblad - Steun

6.500

5.522

6.014

Abonnementen Franciscaans Leven

7.500

7.096

7.290

350

320

310

7.000

7.442

9.439

Rentebaten

20.750

20.247

21.251

Totaal inkomsten

100.100

92.696

99.635

35.200

31.713

32.816

7.100

4.090

4.851

173.000

168.841

168.126

Secretariaat- en kantoorkosten

8.500

7.057

9.727

Huisvestingskosten

5.230

7.076

5.678

700

500

535

229.730

219.277

221.733

(129.630)

(126.581)

(122.098)

100.000

147.366

120.397

(29.630)

20.785

BATEN
Contributies Leden FB (inclusief vaste bijdrage FM )

Bijdragen Vrienden
Activiteiten & Werkvelden

LASTEN
Communicatie (FM & FL )
Bestuur en Organisatie *
Personeelskosten

Afschrijvingen
Totaal verenigingslasten
Resultaat gewone verenigingsactiviteiten
Bijzondere baten & lasten
Resultaat verenigingsjaar

*) Kosten Bibliotheek en Publiciteit bedragen € 1.152
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(1.701)

12.3 ANDERE KIJK OP JAARCIJFERS FRANCISCAANSE BEWEGING 2020
(Directe)
(Directe)
Kosten Opbrengsten

Activiteiten
Uitgave FM / FL

Resultaat

31.713

31.093

(620)

Boekenverkopen *

3.791

4.626

835

Custodiën
Lieverlede
Pinkstervoettocht
Studie en Vorming (gift)
Kloosterweekenden
Vereniging Broeder Frans

0
2.664
249
0
0
0

0
0
0
0
13
615

Wandelingen
Studie, vorming en bezinning

2.833
959

3.826
6.573

0
(2.664)
(249)
0
13
615
993
5.614

Subtotaal activiteiten:

4.537

Mutatie reserve Boekenverkoop
Mutatie bestemde reserve Custodiën
Mutatie bestemde reserve Lieverlede
Mutatie bestemde reserve Pinkstervoettocht
Dotatie bestemde reserve Studie en Vorming
Mutatie bestemde reserve Kloosterweekenden
Mutatie bestemde reserve Vereniging Broeder Frans
Aftopping i.v.m. maximering reserve Pinkstervoettocht
Aftopping i.v.m. maximering reserve Boekenverkoop

(835)
0
2.664
249
0
(13)
(615)
0
835

Subtotaal reserves:

2.285

Indirecte kosten:
Bestuur en organisatie
Personeelskosten
Secretariaat- en kantoorkosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingen
Bijzondere lasten
Totaal:

4.090
168.841
10.832
7.076
500
1.154

0
0
3.775
0
0
0

(4.090)
(168.841)
(7.057)
(7.076)
(500)
(1.154)
(188.718)

Opbrengst leden
Contributies
Vriend van Vrede en alle Goeds
Totaal operationele opbrengsten:

0
0

33.594
320

33.594
320
33.914

Financiering:
Bijdragen Adoff
Giften
Vrijval voorziening Franciscushuis
Koersresultaat obligaties
Rentebaten
Totaal financiering:

0
0
0
0
0

100.000
8.796
31.374
8.350
20.247

100.000
8.796
31.374
8.350
20.247
168.767

Verenigingsresultaat

20.785

*) Kosten boek enverk open bestaan uit prijsverschillen en voorraadverschillen
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