Fioretti
De inspiratie van Franciscus en Clara delen
Enkele mensen hebben het initiatief genomen om de
franciscaanse krachten in en rond Delft te bundelen. We
willen een vitale en vreugdevolle groep vormgeven, die
onder de naam Fioretti, de inspiratie van Franciscus en Clara
wil delen. Leden van alle geloofsgemeenschappen nodigen
we uit om deel te nemen. We staan in Delft in een lange
traditie. Eeuwenlang woonden hier minderbroeders, die de
franciscaanse inspiratie aan ons vóórleefden en doorgaven.

De eerste activiteiten zijn zeer geslaagd.
Franciscaans ontmoeten
Op 9 april hebben 25 mensen deelgenomen
aan een maaltijd met reflectie in de Tuinzaal
aan de Raamstraat en een meditatieve
viering in de kerk. Georganiseerd door de
werkgroep Franciscaanse Activiteiten.

Jacobswandeling op 21 mei 2022

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.

De bevrijdingstheologie met een franciscaans tintje.
Op 7 mei heeft Gerard van Buul ofm in zijn lezing laten zien
dat de bevrijdingstheologie heel actiegericht is. De dertig
deelnemers hoorden hoe Franciscus dat voorleefde. Ze
hebben inspiratie opgedaan voor het vormgeven van de
kerkgemeenschappen van de toekomst. Georganiseerd door
de Delftse Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS).

Enkele mensen hebben het initiatief
genomen
omwandeling
de franciscaanse
krachten in
Een zonnige
met inspirerende
en rond
Delftgesprekken
te bundelen.enWe
willen een
stops,
goede
momenten
van
vitale
en
vreugdevolle
groep
vormgeven,
persoonlijke reflectie. Georganiseerd doordie
onder
de naamFranciscaanse
Fioretti, de inspiratie
van
de werkgroep
Activiteiten.
Franciscus en Clara wil delen. We staan in
Delft in een lange traditie. Eeuwenlang
woonden hier minderbroeders, die de
franciscaanse inspiratie aan ons vóórleefden
en doorgaven.
Fioretti is de titel van een bundel met
authentieke en bevlogen verhalen over het
leven van Franciscus. Door de beeldende en
Nieuwsbrief
ontvangen
heldere
taal sprekenFioretti
ze een breed
publiek
aan.
Wil jeDit
opisde
leidend
hoogte
voor
blijven
ons.van
Fioretti
de is
Italiaans
franciscaanse
voor bloempjes.
activiteiten.We
Vraag
willen
danvele
onze
bloemen
nieuwsbrief
laten
aan.
bloeien en de wereld een
beetje opfleuren.

Meedenken en meedoen
Wil je meedenken over het vormgeven van
Fioretti of activiteiten organiseren? Laat het
ons weten.

Neem contact op met
Kees Kouwenhoven:
kouwenhovenkees@gmail.com
Gonny de Caluwé:
gonnykomdeur@hotmail.com

