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Fioretti 

Fioretti is de titel van een bundel met authentieke en bevlogen 
verhalen over het leven van Franciscus. Door de beeldende en 
heldere taal spreken ze een breed publiek aan. Dit is leidend voor 
ons. Fioretti is Italiaans voor bloempjes. We willen vele bloemen 
laten bloeien en de wereld een beetje opfleuren. 

Nieuw initiatief 

Enkele mensen hebben het initiatief genomen om de franciscaanse 
krachten in en rond Delft te bundelen. Deze eerste nieuwsbrief is 
een startpunt voor het vormgeven van een vitale en vreugdevolle 
groep, die onder de naam Fioretti, de inspiratie van Franciscus en 
Clara wil delen. 

Meedenken en meedoen 

Wil je meedenken over het 
vormgeven van Fioretti of 
activiteiten organiseren? Wil je 
deze nieuwsbrief regelmatig 
ontvangen? 
Neem contact op met: 

Kees Kouwenhoven: 

kouwenhovenkees@gmail.com 

Gonny de Caluwé: 

gonnykomdeur@hotmail.com  

Bundelen van krachten 

Er zijn al veel initiatieven die we 

kunnen verbinden tot een 

inspirerend programma. Een 

werkgroep in de Franciscus & 

Clara kerk organiseert jaarlijks 

franciscaanse vieringen. Ook in 

andere geloofsgemeenschappen 

in Delft zijn er vast mensen die 

willen bijdragen en meedoen. 

Een broederschap van de Orde 

van Franciscaanse Seculieren 

komt maandelijks in Delft bijeen. 

Deze kan bijdragen aan het 

programma met Delftse en 

landelijke activiteiten. Aan 

programma’s van de minder-

broeders in Amsterdam en de 

Franciscaanse beweging kunnen 

we ook deelnemen. 

 Franciscaanse inspiratie laten stromen 

Eeuwenlang woonden er minderbroeders in Delft. Ze lieten de 
franciscaanse inspiratie bijna als vanzelfsprekend stromen. Ze 
leefden het aan ons vóór. Dat is niet meer zo. Nu komt het op ons 
aan dat te doen. De krachtigste manier om het gedachtegoed van 
Franciscus en Clara levend te houden is het verankeren daarvan in 
een groep mensen en activiteiten. 
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 Fioretti 
Activiteiten voorjaar 2022 

 

Activiteit  Door  Wanneer  Locatie  Aanmelden 

Pelgrimeren in de 
Eilandspolder 
Wandeling onder leiding van 
Rob Hoogenboom 
 

La 
Verna 

12 maart 2022 
11.00 tot 16.00 uur 

Vertrek 
vanuit La 
Verna in 
Amsterdam 

laverna@franciscanen.nl 
Vrijwillige bijdrage 

Franciscaans ontmoeten 
(inclusief maaltijd) 
 

FAD 9 en 23 april 2022 
17.00 tot 20.00 uur 

Franciscus & 
Clara kerk 

secr.franciscusenclarakerk@rkdelft.nl 
 
Richtprijs € 7,50 

Franciscaanse zondagviering 
Theo van Adrichem 
 

FAD 24 april 2022 
Aanvang 10.00 uur 

Sacraments- 
kerk Delft 

Aanmelden is niet nodig 

Lezing: De kracht van de 
bevrijdingstheologie voor 
een geloofsgemeenschap 
Gerard van Buul ofm 

OFS 
Delft 

7 mei 2022 
12.30 tot 15.30 uur 

Franciscus & 
Clara kerk 

Kouwenhovenkees@gmail.com 
Vrijwillige bijdrage 

Jacobswandeling in Delft 
 

FAD 21 mei 2022  Franciscus & 
Clara kerk 

secr.franciscusenclarakerk@rkdelft.nl 
Vrijwillige bijdrage 

FAD = Franciscaanse Activiteiten Delft; OFS = Orde van Franciscaanse Seculieren;  

La Verna = Stadsklooster in Amsterdam 

Bij enkele activiteiten is een richtprijs opgenomen voor deelnemers. Naar franciscaanse 
traditie kun je zelf je bijdrage bepalen. 
 
Wil je bijdragen aan activiteiten of nieuwe toevoegen, laat het ons weten. 
Kees Kouwenhoven: kouwenhovenkees@gmail.com 
Gonny de Caluwé: gonnykomdeur@hotmail.com 

 

 De kracht van de bevrijdingstheologie 

Gerard van Buul heeft 40 jaar in Brazilië gewerkt. Daar heeft hij de kracht van de 

bevrijdingstheologie aan den lijve ervaren. Hij zal met ons delen hoe we die kracht in 

deze tijd kunnen benutten.  

De bijeenkomst is interactief. Er is ruimte voor vragen en gesprek. 7 mei 2022 

 Vitale gemeenschap 

Fioretti is een zelfstandige organisatie, zowel in organisatorisch als financieel opzicht. De deelnemers zullen in 

veel gevallen ook lid zijn van andere franciscaanse organisaties en diverse kerkgemeenschappen. De deelnemers 

zetten zich in om nieuwe vormen van geloofsbeleving en franciscaanse inspiratie zelf gestalte te geven. De 

spiritualiteit is zo krachtig als de gemeenschap die haar draagt. 

Pelgrimeren in de Eilandspolder 

Rob Hoogenboom loopt een ronde van 15 km deels 

over grasdijken rond de Eilandspolder. Wil je 

meelopen meld je dan aan. 12 maart 2022 

Franciscaans ontmoeten 

Je geniet van een eenvoudige maaltijd. Tafelgenoten 

wisselen aan de hand van een Franciscaanse tekst 

hun inspiratie uit. 9 en 23 april 2022 
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