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NATUUR ALS LEERMEESTER
In de natuur vinden veel mensen rust of ontspan-
ning. Maar de natuur kan ook een bron van wijsheid 
voor ons zijn. Tijdens deze middag onderzoeken we 
die wijsheid vanuit de franciscaanse spiritualiteit.
Franciscus van Assisi zag alle schepselen - de mens, 
de dieren, de bomen en planten, de natuurver-
schijnselen, de aarde en de aardse elementen - als 
gelijkwaardig aan elkaar en noemde alle schepselen 
zijn broeders en zusters. 

De middag wordt begeleid door Melissa Schilderink 
(religiewetenschapper en werkzaam bij de Francis-
caanse Beweging).

KLOOSTERTUINWANDELING
Deze bezinnende wandeling voert ons door de 
kloostertuin en langs de natuurlijke elementen. In 
kleine groepjes gaan we op pad en staan we stil bij 
verschillende plekken die de strofen van Franciscus’ 
Zonnelied en verhalen over Franciscus en Clara van 
Asissi verbeelden. We laten ons inspireren door de 
teksten en door wat we in de natuur van de kloos-
tertuin zien en ervaren. Aan de hand van reflectie-
vragen verkennen we de betekenis en lessen van de 
natuur voor onze eigen levens.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: zaterdag 15 oktober 2022
Tijd: 13.30 – 15.30 uur
Locatie: Kloostertuin, via de tuinpoort aan de Van 
der Does de Willeboissingel 12, ‘s-Hertogenbosch 
(poort sluit om 13.30 uur)
Kosten: € 12,50 (€ 10,- voor FB-leden)
Aanmelden: via shop.franciscaansebeweging.nl 
Meer info: franciscaansebeweging.nl/activiteiten

Van der Does de Willeboissingel 11-12 
5211 CB ’s-Hertogenbosch

www.franciscaansebeweging.nl 
www.stadskloostersandamiano.nl

De Franciscaanse Beweging verspreidt 
het gedachtegoed van Franciscus en 
Clara van Assisi. Vanuit de kernwaarden 
eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en 
vredelievend biedt de FB ontmoeting, 
bezinning en verdieping middels 
activiteiten, studie en publicaties. Met 
respect voor de ander en voor natuur 
en milieu zet de FB zich in voor een 
samenleving waarin macht, bezit en 
succes niet leidend zijn en waarin voor 
iedereen een plaats is. Een wereld van 
vrede en alle goeds. 

Stadsklooster San Damiano is een in 
Nederland unieke samenwerking van de 
verschillende orden binnen de francis-
caanse familie. In het klooster wonen 
franciscanen, kapucijnen, clarissen en 
leden van de derde orde samen. Zij 
leven ieder volgens hun eigen regel, 
maar toch onder één dak.
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