LIEVERLEDE

Plaats
Klooster van de minderbroeders franciscanen
Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen.

Begeleiding
De begeleiding is in handen van
Heileen Holman en Marja Heuzeveldt.

Kosten
Lieverlede kost € 695,- voor vijf weekenden.
Mensen met een ‘smalle beurs’ betalen € 595,en wie een minimuminkomen heeft, betaalt
€ 495,-.
Deelname aan Lieverlede houdt in dat je alle vijf
de weekenden aanwezig bent.

Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl

BEZINNING
OP JE
LEVENSWEG
2018

facebook.com/vredeenallegoeds

De Franciscaanse Beweging
(FB) staat voor ontmoeting,

Informatie en aanmelding

verbondenheid, verdieping en
bezinning. In Nederland telt de
FB twaalfhonderd leden, men-

Je kunt een informatiepakket aanvragen en je
aanmelden bij de coördinator van Lieverlede,
Heileen Holman: lieverlede@heileenholman.nl.
Of bij het Dienstencentrum van de Franciscaanse Beweging: info@franciscaansebeweging.nl /
073-6131340.

sen die zich laten inspireren
door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van
Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht
bij andere mensen en andere
schepselen, met respect voor
de ander en respect voor natuur
en milieu. Kernwaarden van de
FB zijn: eenvoudig, betrokken,
kwetsbaar en vredelievend. Kijk
voor meer informatie op
www.franciscaansebeweging.nl

FRANCISCAANSE
BEWEGING

Bezinning
op je levensweg

1E WEEKEND
12-14 JANUARI

Geroepen en geraakt

Waardoor word je geraakt
en ga je op weg?
2E WEEKEND
16-18 FEBRUARI

De Franciscaanse Beweging biedt
onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsperiode van vijf weekenden
voor mensen die pas op de plaats
willen maken om hun levensweg tot
nu toe te overzien en bewust naar de
toekomst willen kijken.
Wat is er in je leven gebeurd, waar
sta je nu en waar ligt je verlangen,
waar wil je naartoe? Door middel
van de thema’s staan we stil bij
momenten in het leven die belangrijk
en sturend geweest zijn. Momenten van pijn en teleurstelling, maar
ook momenten van groei en inzicht.
‘Lieverlede’ is een jaar ‘in gelovig
perspectief’. De bezinning op je leven
verbinden we met onze zoektocht
naar God. Hoe beleefden we God in
het verleden en hoe is het nu? Wat
beleven we aan ‘geloven’ in God, het
goddelijke? Hoe kan het dagelijks
leven vindplaats zijn van God?
Mogelijk leidt de reis die we met ‘Lie-

verlede’ maken tot nieuwe keuzes
of ontdek je juist sterker te staan in
de keuzes die je tot dan toe gemaakt
hebt.
Elk weekend is een aanzet om wat je
ontdekt en ervaren hebt, te verwerken in jouw persoonlijk levensverhaal. Daarom volgen aan het eind
van elk weekend enkele opdrachten
om thuis te doen.

WERKWIJZE
Ieder weekend werken we uit met
behulp van creatieve werkvormen.
Daarbij maken we gebruik van de
verworvenheden van en wijsheid uit
het christendom, de psychosynthese
en de franciscaanse spiritualiteit.
Elk weekend begint vrijdagavond om
19.30 uur en eindigt zondagmiddag
rond 16.00 uur. We werken met een
groep van maximaal tien deelnemers
en twee begeleiders.

PROGRAMMA

Op reis

Geroepen in het leven
en je verlangen ontdekken

3E WEEKEND
23-25 MAART

Donker en licht

Woestijnervaringen en
verzoening in je leven
4E WEEKEND
27-29 APRIL

Thuiskomen

Thuiskomen, bij jezelf, bij de
ander, in de gemeenschap, bij
God
5E WEEKEND
1-3 JUNI

Gezonden

Een nieuwe weg ligt open!
Weet je gezegend!

