
De Franciscaanse Beweging en Stadsklooster 
San Damiano organiseren een inspiratiemiddag 
rondom het thema ‘Weerbarstige vreugde’.

“There is a crack in everything. 
That’s how the light gets in.” 

- Leonard Cohen

Programma
13.00 uur Ontvangst en keuze workshops
13.45 uur Opening
13.55 uur Inleiding door Willem Marie 

Speelman
14.20 uur Uitleg over workshops
14.25 uur Gang naar workshops
14.30 uur Workshops ronde 1
15.30 uur Koffie- en theepauze
15.50 uur Workshops ronde 2
16.55 uur Afsluiting en informeel 

samenzijn
17.20 uur Einde programma

Praktische informatie
Datum: zondagmiddag 18 september 2022 
Tijd: 13.00 - 17.20 uur
Locatie: Franciscushuis, Van der Does de 
Willeboissingel 11, 5211 CA ‘s-Hertogenbosch
Aanmelding: via shop.franciscaansebeweging.nl
Kosten: € 12,50 (Leden van de FB, OFS, OSC en 
OFM betalen € 5,-; Vrienden € 10,- en kinderen tot 
18 jaar kunnen zich gratis aanmelden.)
Workshops: inschrijving ter plekke. Vol = vol.

Contact
info@franciscaansebeweging.nl
of 073 – 6131340

        IN
SPIRATIEMIDDAG

    zondag 18 september 2022      

bij de Franciscaanse Beweging en Stadsklooster San Damiano

‘WEERBARSTIGE 
VREUGDE’

                   VAN DER DOES DE WILLEBOISSINGEL 11 ‘S-HERTOGENBOSCH

Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’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.



 

Wat ons en de wereld om ons heen overkomt, hebben we niet in de 

hand. Het leven wordt nu eenmaal gekenmerkt door weerbarstigheid; 

we ontkomen er niet aan om te leren omgaan met dingen die we ten 

diepste eigenlijk niet willen. Maar: juist door die levenservaringen 

kunnen we tot een diepere ervaring van vreugde komen. Tijdens deze 

middag verkennen we die weerbarstige vreugde middels inspirerende 

workshops.

2 GEZONGEN VREUGDE 
DOOR BROEDER FER VAN DER REIJKEN

Zingen maakt blij, zeker wanneer je liederen over vreugde zingt. Laat de gezongen vreugde 
in je opwellen!

3 KLOOSTERTUINWANDELING 
DOOR MELISSA SCHILDERINK

Franciscus en Clara van Assisi hebben beiden ervaren dat vreugde niet vanzelfsprekend is. 
In deze bezinnende kloostertuinwandeling ontdekken we de levenslessen van 
Franciscus en Clara voor onze eigen levens.

4 LICHTPUNTJES IN DONKERE TIJDEN 
DOOR CATRIEN FABER EN SJOERD HERTOG

Wat als je in je leven meermaals door een donker dal gaat, maar er toch telkens weer uit 
weet te komen? In deze ‘talkshow’ gaan we erover in gesprek. Hoe kunnen we vreugdevolle 
lichtpuntjes blijven zien? En hoe kunnen we dat doen in deze tijden van oorlog in Europa?

5 KRETEN VAN VREUGDE 
DOOR BROEDER HANS-PETER BARTELS

Welk citaat over vreugde spreekt je aan? Welke stoot je juist af of vind je vooral raar? En… 
maakt het nog uit van wie het citaat afkomstig is? Zo gaan we samen op zoek naar wat 
vreugde voor ons betekent.

1 WARE EN WEERBARSTIGE VREUGDE
DOOR WILLEM MARIE SPEELMAN

Workshop naar aanleiding van de inleiding.

INLEIDING
WARE EN WEERBARSTIGE VREUGDE: WAAR STEM JE OP AF?
DOOR WILLEM MARIE SPEELMAN
Als we konden, zouden we zorgeloos leven. De beren op onze levensweg zien we vaak als een 
obstakel. Kunnen we daar ook anders naar kijken? Voor Franciscus van Assisi waren beren op de 
weg geen obstakel of bedreiging. Hij ontdekte daarin juist vreugde. Wie zich daarop weet af te 
stemmen, beïnvloedt niet alleen zichzelf, maar ook diens omgeving.

WORKSHOPS

KINDERWORKSHOPS

6 THERE’S A CRACK IN EVERYTHING, THAT’S HOW THE LIGHT GETS IN 
DOOR LINDA KORNET

Hoe kunnen we toch vreugde ervaren in lijden of achteruitgang? Geestelijk verzorger 
Linda deelt praktijkervaringen én neemt de deelnemers mee in het leren zoeken naar, of 
creëren van, betekenis.

A TOVEREN MET WIE JE BENT  4-12 JAAR
DOOR MARIAN VAN DONGEN

‘De clown van God’ tovert blijdschap tevoorschijn. Kun jij dat ook? Kom luisteren naar dit mooie 
verhaal en ontdek op speelse en creatieve wijze hoe je een ander en jezelf blij kunt maken.

B BROTHER PAINTING  ALLE LEEFTIJDEN 
DOOR BROEDER FER VAN DER REIJKEN

Broeder Fer draagt deze middag een witte pij en nodigt je uit om hem kleur te geven.  
Schilder je blijdschap!


