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                           De inspiratie van Franciscus en Clara delen 

 

 Fioretti 
Activiteiten najaar 2022 

 

Activiteit  Door  Wanneer  Locatie  Aanmelden 
 

Ursuladag: workshop 
‘De betekenis van Clara 
in ons dagelijkse leven’. 

Fioretti Zondag 4 september na 
de viering van 10 uur. 

F & C kerk en 
Buurthuis De 
Wending 

Aanmelden is niet nodig. 

Bezoek aan 
Stadsklooster in Den 
Bosch 

FAD Zaterdag 10 september 
10.00 tot 15.30 uur 

Vertrek bij  
F & C kerk 

secr.franciscusenclarakerk@rkdelft.nl 
Naast reiskosten een vrijwillige 
bijdrage voor het Stadsklooster. 

Open monumentendag 
met franciscaans tintje 

F & C 
kerk 
en FAD 

Zondag 11 september 
van 13.00 tot 17.00 uur 

F & C kerk Aanmelden is niet nodig. 

Transitusviering FAD Maandag 3 oktober 
aanvang 19.00 uur 

F & C kerk Aanmelden is niet nodig. 

Franciscaanse viering 
Herman de Kruis en 
José de Boer 

FAD Zondag 9 oktober 
Aanvang 10.00 uur 

Sacraments- 
kerk 

Aanmelden is niet nodig. 

Fiorettiverhalen op 
muziek 

Fioretti 
en OFS 

Zondag 6 november van 
14.00 tot 15.00 uur 

F & C kerk Kouwenhovenkees@gmail.com 
Richtprijs € 7,50 

Franciscaans 
ontmoeten: maaltijd en 
meditatieve viering 

Fioretti Zaterdag 3 december 
van 17.00 tot 20.00 uur 

F & C kerk secr.franciscusenclarakerk@rkdelft.nl 

Richtprijs € 7,50 

 

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

F&C kerk = Franciscus en Clarakerk aan de Raamstraat in Delft 

Bij enkele activiteiten is een richtprijs opgenomen voor deelnemers. Naar franciscaanse 
traditie kun je zelf je bijdrage bepalen. 
 
Laat het ons weten! Wil je bijdragen aan activiteiten of nieuwe toevoegen?  
                                     Wil je op de verzendlijst van onze nieuwsbrief? 
Kees Kouwenhoven: kouwenhovenkees@gmail.com 
Gonny de Caluwé: gonnykomdeur@hotmail.com 

 

Tweede nieuwsbrief najaar 2022 

Enkele mensen hebben het initiatief genomen om de franciscaanse krachten in 
en rond Delft te bundelen. Onder de naam Fioretti willen ze de inspiratie van 
Franciscus en Clara delen. Aan de activiteiten in het voorjaar van 2022 hebben 
veel mensen met enthousiasme deelgenomen. Daar zijn we heel blij mee. 
Van harte nodigen we je uit voor de activiteiten uit deze nieuwsbrief. 
 

Volg ons op Facebook: Fioretti Delft 

mailto:secr.franciscusenclarakerk@rkdelft.nl
mailto:Kouwenhovenkees@gmail.com
mailto:secr.franciscusenclarakerk@rkdelft.nl
mailto:kouwenhovenkees@gmail.com
mailto:gonnykomdeur@hotmail.com


 

Transitusviering  

Franciscus van Assisi stierf in 1226 aan de vooravond van 4 oktober. 

Wereldwijd wordt op 3 oktober zijn sterven in de handen van “Zuster 

Dood” en zijn overgang (transitus) naar het land van de Levenden 

gevierd. Hans van Wingerde en Kees Kouwenhoven zullen deze 

viering muzikaal ondersteunen.  

Maandag 3 oktober 2022 om 19.00 uur in de Franciscus en Clarakerk 

 

 

Bezoek aan Stadsklooster San Damiano in Den Bosch 
Fer van der Reijken zal een rondleiding in het stadsklooster geven. Hij neemt 

ons mee in de franciscaanse spiritualiteit en de activiteiten van het klooster. 

We bezoeken de kloostertuin. 

Zaterdag 10 september zijn we van 10.00 tot 15.30 uur te gast in Den Bosch. 

Na aanmelding krijg je de reisinformatie en dergelijke. 

Let op: er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen. 

 

Open monumentendag Franciscus en Clarakerk 

Op zaterdag 10 september is de kerk open van 10.00 tot 17.00 uur en op 

zondag 11 september van 13.00 tot 17.00 uur. Je kunt op beide dagen 

deelnemen aan een rondleiding in de kerk.  

Op zondag is er ook een franciscaans winkeltje en kun je kennismaken met 

Fioretti en de Orde van Franciscaanse Seculieren. 

Franciscaans ontmoeten 
Je geniet van een eenvoudige maaltijd. Tafelgenoten wisselen aan de 

hand van een Franciscaanse tekst hun inspiratie uit. Met elkaar 

nemen we deel aan een meditatieve viering.  

Zaterdag 3 december van 17 tot 20 uur in de Franciscus en Clarakerk. 

Vaste plek en vaste tijden 

We proberen activiteiten zo veel mogelijk te plannen op een vaste plek en een vast moment in de maand. 

Daarmee hopen we enthousiaste deelnemers te krijgen, die weten waar en wanneer we samenkomen. Op de 

kalender kun je zien dat we voor het najaar van 2022 de meeste bijeenkomsten in het begin van de maand in de 

Franciscus en Clarakerk hebben gepland.  

Ursuladag 

Rafael Maria Theuvenet 

verzorgt een workshop ‘De 

betekenis van Clara in ons 

dagelijks leven’. Zondag 4 

september na de viering van 

10 uur in de Franciscus en 

Clarakerk. 

 

 

Franciscaanse viering 

Herman de Kruis en José de Boer gaan 

voor. Er is weer stekjes- en zadenruil 

na de viering. Zondag 9 oktober 2022 

om 10.00 uur in de Sacramentskerk 

Fiorettiverhalen op muziek 

Frans Moussault, musicus en Rob Hoogenboom, franciscaan, vertellen verhalen 

over richting in je leven, verbondenheid met de schepping, omgaan met leed. Op 

zijn basklarinet neemt Frans Moussault je mee naar de diepere lagen van de 

vertellingen. Zijn klanken raken en vervullen de ziel.  

Zondag 6 november 2022 van 14.00 tot 15.00 uur in de Franciscus en Clarakerk. 

 

Wij hopen je te ontmoeten op één of meer van de activiteiten. 

Vrede en alle goeds. 

 


