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Vrede en alle goeds!

Almelo/Enschede, 13 september 2018

Uitnodiging voor het Franciscusfeest!
Beste leden van de Custodie en alle andere belangstellenden,
In de Custodie Almelo en omstreken waartoe ruim alle leden van de Franciscaanse Beweging in
Twente en in de Achterhoek behoren, organiseren we weer het Franciscusfeest. Deze keer wordt het
gehouden op de eerste zondag na de sterfdag van Franciscus, zondag 7 oktober a.s.
We vieren dit feest in woongemeenschap De Wonne Enschede. Adres: Noorderhagen 25, 7511 EK
Enschede. Van 11 tot 15.30 uur. Wie ’s morgens niet aanwezig kan of wil zijn, kan ook ‘s middags ‘instappen’. We beginnen na de lunch om 13.30 uur.

Gebrandschilderd raam in het kerkje van San Damiano, Italië

Wat gaan we doen?
Het Loflied van de Schepselen ook wel genoemd het Zonnelied dat Franciscus (1182-1126) aan het
eind van zijn leven schreef vormt deze dag de basis. In dit lied zingt hij uit wat diep in zijn binnenste
leeft. Het móet eruit! ’s Morgens staat het Zonnelied in de viering centraal en ’s middags zijn er drie
workshops waarin we dieper ingaan op ‘loven en danken’, ‘vergeven en verzoenen’ en ‘de aarde die
ons draagt en voedt’.
Vanaf 10.45 uur kun je binnenlopen. De lunch, koffie en thee wordt door woongemeenschap De
Wonne Enschede verzorgt. Er wordt geen toegangsprijs gevraagd. Iedereen is welkom!

Programma
10.45 uur
Binnenlopen, evt. koffie/thee
11.00 uur
viering
12.00 uur
koffie/thee met iets feestelijks daarbij
12.45 uur
lunch
13.30 uur
opening, korte inleiding
13.40 uur
drie workshops
15.00 uur
einde workshops
15.05 uur
afsluitend moment / delen van ervaringen
Uiterlijk 15.30 uur einde programma, daarna
Thee/koffie/drankje + hapjes

De workshops
Loven en danken,
we gaan met elkaar een stuk tekst lezen en zingen
om daarmee dieper het thema loven en danken te kunnen gaan beleven.
Daarna maken we samen nog wat eenvoudige hapjes,
om de feestvreugde te verhogen.
Vergeven en verzoenen,
in deze workshop praten we over ‘vergeving en verzoening’
en wat dit met ons doet.
‘Door het vuur gaan’. ‘Van binnen komen tot uitzuivering, tot loutering’.
De vruchten hiervan: wrok achter je laten, heling in jezelf en binnen relaties.
Kun je vergeven, dan kun je bevrijdt verder gaan en kan de energie weer
‘stromen’.
De aarde die ons voedt en draagt,
we worden door de aarde gedragen, maar hoe ‘dragen’ wij de aarde?
Wat doen we en wat zouden we nog meer of anders kunnen doen?
Een workshop van ‘dromen’, ‘praten’, maar ook ‘doen’.
Papier, krijt of verf liggen klaar om er ten het einde, iets moois te maken!
Opgave
Opgave graag vóór dinsdag 2 oktober via: de telefoon van De Wonne gemeenschappen (Almelo:
0546-456436, Enschede 053-4318787), of het mailadres custodie@heileenholman.nl

De voorbereidingsgroep,
Willem, Corrie, Ludger en Heileen

