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Jaarverslag 2016 
Vereniging Franciscaanse Beweging 
 
1. Inleiding 
Een jaarverslag van de Franciscaanse Beweging is per definitie een moeilijk document. Zo’n 

jaarverslag beschrijft immers alleen de activiteiten, besluiten en het beleid van de vereniging, op 

zakelijke wijze. Wat uiteindelijk een ieder beweegt om lid te zijn of te worden of wat voor betekenis 

het heeft in iemands leven of hoe het iemand aanzet om zich in te zetten op maatschappelijk terrein 

wordt niet beschreven. Dat is alleen voel- en tastbaar tijdens de vele bijeenkomsten en activiteiten 

en in de maatschappelijke presentie.  

 

Het hart van de vereniging, een vereniging die niet voor niets een ‘beweging’ heet, ligt niet bij het 

bestuur of het dienstencentrum. Het hart van de vereniging ligt zelfs niet in de activiteiten.  

Het werkelijke hart van de vereniging zijn de leden. De leden die, ieder op eigen wijze, dag in, nacht 

uit, de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi leven, vormgeven, ieder op eigen plek, al of 

niet gesteund door anderen. 

Een jaarverslag zal dan ook nooit meer zijn dan een contourschets van het werkelijke franciscaanse 

leven mede vormgegeven door de leden van de Franciscaanse Beweging in Nederland. Ook in 2017 

kon de Franciscaanse Beweging alleen bestaan door de verdienstelijke inzet van ontzettend veel 

mensen in diverse werkgroepen, commissies, in de custodieën en op het dienstencentrum. 

 

2. Bestuur 
2.1 Samenstelling en werken van het bestuur 
Na het Algemeen Kapittel  van 19 november 2016 wijzigde de samenstelling van het bestuur.  

Na heel veel jaren en na heel veel activiteiten nam bestuurslid Lia van Berkel afscheid. Xander van 

Asperen vbf (Vereniging Broeder Frans) trad toe tot het bestuur. Aanvulling van het bestuur van 

de Franciscaanse Beweging blijft een aandachtspunt. Het verenigingsbestuur heeft zeker drie 

nieuwe kandidaten nodig.  

In 2017 was het bestuur als volgt samengesteld: Adriaan Bos (voorzitter), Xander van Asperen vbf 

(secretaris), Jean Nielen (penningmeester) en Hans Sevenhoven (lid). 

 

Het verenigingsbestuur vergaderde op 16 december, 21 april, 12 mei, 23 juni, 8 september en op 

20 oktober. Op 17 februari genoot het verenigingsbestuur van de gastvrijheid van de Emmaus 

woon/werk-gemeenschap in Haarzuilens voor een bezinningsdag over het te volgen beleid. 

Mieke Dorssers woonde als directeur van het dienstencentrum de bestuursvergaderingen bij. 

Wietske Brenters is gevraagd om de notulen te maken vanaf februari. Bij enkele relevante 

onderwerpen was ook Thomas Hontelez, de PR-medewerker van het Dienstencentrum, aanwezig. 

 

2.2 Beleid 
2.2.1 Maatschappelijke betrokkenheid 

‘Wanneer de FB zich niets aantrekt van maatschappelijke ontwikkelingen, zal de maatschappij ook 

geen waarde hechten aan wat wij te bieden hebben aan ‘vrede en alle goeds’. Daartoe wil het bestuur 

met de leden van de Franciscaanse Beweging werken aan het volgende’, staat geschreven in een 

voorstel op het AK van 2016. Naast het gebruikmaken van de documenten van de werkgroep 
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Zuurdesem, die een goed uitgangspunt vormen om te kijken naar maatschappelijk kwesties, willen 

we mensen vragen vanuit de FB om adequaat te reageren op zaken die leven in de samenleving en 

waarop een franciscaans antwoord op gegeven mag worden volgens de criteria van deze 

documenten en het uitgangspunt van de franciscaanse Gideonsbende (wanneer wij zien dat er iets 

kwaads gezegd of gedaan wordt, laten wij dan iets goeds zeggen en iets goeds doen). Dit wordt 

gecoördineerd door de publiciteitsmedewerker en zichtbaar gemaakt via een vaste rubriek/blog in 

de nieuw op te zetten website. Aldus staat geschreven in het voorstel van 2016. Stappen in die 

richting zijn voorzichtig gezet door middel van de keuze van een nieuwe website waarin via een 

nieuwe vormgeving beter aandacht gegeven kan worden aan een vaste rubriek of blog met nieuws 

en reacties uit de samenleving, aangevuld met artikelen uit FM, FL of andere bladen.  Daarnaast 

wordt er via het Franciscaans Maandblad en via ‘Vrede en alle goeds’ op Facebook aandacht 

gegeven aan maatschappelijk kwesties.  

 

Op het Platformoverleg van 17 juni zijn drie inleidingen geweest over het thema: ‘niet het 

voortbestaan van onszelf maar concrete betrokkenheid: leven met wie op je pad komt en van wat 

er op je af komt’.  

Het Platform staat voor onderlinge betrokkenheid in onze Franciscaanse Beweging. Het is een 

bekend gegeven dat mensen zich minder snel binden aan een organisatie of lid worden en zich daar 

zodanig bij betrokken voelen zonder dat ze er iets voor terugkrijgen. Van de andere kant horen we 

geluiden zoals ook van Paus Franciscus en theologen dat onze taak niet ligt in het in stand houden 

van onszelf, maar dat onze taak ligt in de samenleving, in de concrete zorg naar en betrokkenheid 

op de mens die op ons pad komt. Hoe verhoudt zich dat tot de toekomst van de FB? Het thema 

van dit overleg wordt doorgezet met een inleiding van Erik Borgman op het Algemeen Kapittel 

van 11 november.  

 

Vanaf juli zijn er ‘lunchbijeenkomsten’ in het Franciscushuis in Den Bosch. ‘Als franciscaans 

geïnspireerde mensen willen we betrokken zijn op een ander op een wijze zoals jezelf in een 

soortgelijke situatie behandeld, benaderd en gekend en bemind zou willen worden: elkaar dragen. 

Maar leven met elkaar betekent ook dat je elkaar mag aanspreken. Het gevaar is snel aanwezig dat 

mensen in groepen zichzelf snel terugtrekken in een versmalde wereld en zich minder richten op 

de ander en de samenleving waarbinnen we leven. Ervan uitgaan dat je eigen visie of ideaal de enige 

juiste is, sluit echte ontmoeting uit. We willen ons leven met anderen delen om onze wijze van 

kijken, zien en spreken uit te zuiveren, opdat het recht doet aan de gehele schepping’ (uit document 

Zuurdesem Franciscaanse inspiratie tot maatschappelijk handelen).   

Tijdens een lunch die men zelf meeneemt wordt er gesproken over wat ons zoal bezighoudt in het 

dagelijkse leven. In deze tijd van vernieuwing en verandering, het wegvallen van vertrouwde 

structuren, maatschappelijke verhoudingen die veranderen, is het soms moeilijk om je eigen 

waarheid te leven, of je innerlijke rust te bewaren.  Door met elkaar vanuit verschillende 

invalshoeken een vraag of thema te bekijken, kan datgene wat ons bezighoudt een andere belichting 

krijgen en een nieuw perspectief bieden.  

 

Afgelopen jaar is er ook hard gewerkt aan het op touw zetten van een 'ontmoetingscafé'. Dat wordt 

een plek waar nieuwe en ervaren Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Nieuwe 

Nederlanders kunnen er de taal en gebruiken leren, terwijl de ervaren Nederlanders hun ervaring 
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in de Nederlandse samenleving kunnen delen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Wegens het 

vertrek van een vrijwilliger op het Dienstencentrum heeft het project wat vertraging opgelopen. 

We hopen in 2018 te starten. Er wordt met verschillende maatschappelijke organisaties in Den 

Bosch contact onderhouden over dit project. 

Van belang noemen we de hier de activiteiten van de franciscaanse Vredeswacht, een geheel 

zelfstandige werkgroep binnen de franciscaanse wereld. Van 16 - 18 mei 2017 vond in Rotterdam 

de ITEC plaats. Dit is een grote, mondiale beurs, waarop de wetenschap en industrie de nieuwste 

ontwikkelingen rond wapentuig aan de wereld presenteren. De franciscaanse Vredeswacht stond 

er drie dagen voor de deur om op vredelievende wijze te protesteren. 

 
2.2.2 De buitenwereld 
Het naar buiten treden van de Franciscaanse Beweging vormde een rode draad op de 

bestuursvergaderingen. Een belangrijk middel hiervoor is de eerder genoemde nieuwe website. De 

bestaande website wordt als toch wel gedateerd ervaren. Ook de functionaliteit, inclusief die van 

de webshop, was duidelijk toe aan vernieuwing. In de bestuursvergadering van juni werd 

uiteindelijk besloten tot het verstrekken van de opdracht om een nieuwe website te bouwen. Het 

proces wordt begeleid door de PR-medewerker van het dienstencentrum. Financieel is het bouwen 

van een nieuwe website mogelijk gemaakt door enkele zeer welkome giften. 

 
2.2.3 Toekomstige huisvesting van de Franciscaanse Beweging 
De toekomst van de huisvesting van het dienstencentrum was ook een regelmatig geagendeerd 

onderwerp op bestuursvergaderingen.  

Er zijn gesprekken geweest met een delegatie van een werkgroep van de Franciscanen ter 

inventarisatie van de wensen en de verwachtingen van de FB t.a.v. de brede franciscaanse 

samenwerking in en rondom het klooster aan de Van der Does de Willeboissingel. Op 22 augustus 

was een eerste kennismaking met de mogelijke participanten/bewoners van het klooster. Op 3 

oktober werden we gevraagd om onze (religieuze) ervaringen of verlangens in te brengen die van 

belang kunnen zijn bij een gezamenlijk project. Voor de bijeenkomst op 3 november  is gevraagd 

om een presentatie te houden met de vraag “wat is het eigene van je groep?” en werd een 

talententest uitgevoerd door de deelnemers.  Er wordt naar gestreefd om in het voorjaar  

duidelijkheid te hebben over wie er uiteindelijk gaat wonen of participeren in de brede franciscaanse 

samenwerking.   

Tot besluitvorming over de huisvesting van het dienstencentrum in Den Bosch is het daarom nog 

niet gekomen. De inhoudelijke visie die thans ontwikkeld wordt zal hierin leidend zijn. 

De FB heeft aangegeven dat samenwerking wenselijk is m.b.t. nieuwe projecten zoals de 

lunchbijeenkomsten en het op te zetten ontmoetingscafé.  
 

2.3 Contacten met andere franciscaanse instituten, organisaties en activiteiten 
In het afgelopen jaar waren er ook, vooral op het niveau van uitwisseling, contacten met de drie 

eerste ordes, de OFS (Orde van Franciscaanse Seculieren) en de franciscaanse congregaties. Zo 

ook met het Franciscaans Studiecentrum, La Verna, de Oriëntatiebeweging en diverse 

franciscaanse leefgemeenschappen, zoals het Franciscaans Milieuproject in Stoutenburg. Deze  

leefgemeenschap stopte in de bestaande vorm. Verder waren er informele contacten met Tau, 

franciscaanse spiritualiteit vandaag in Vlaanderen. 
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3 Publiciteit 
Het verspreiden van de franciscaanse spiritualiteit is een van de belangrijkste doelstellingen van de 

Franciscaanse Beweging. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ‘oude’, reeds bestaande en ‘nieuwe’ 

media. 

 

3.1 Oude media: Franciscaans Maandblad en Franciscaans Leven 
FM, het maandblad van de Franciscaanse Beweging, biedt een rijke schakering aan informatie, 

nieuws en ook aan duiding op franciscaanse wijze van de actualiteit. Dat laatste kreeg onder andere 

vorm in een artikel in het maartnummer over franciscaans stemmen, aandacht voor milieu, 

duurzaam wonen, etc. Op de achterkant van FM verschijnen artikelen van de redactie waarin 

aandacht wordt gegeven aan mensen die de meesten van ons wel zien staan maar met wie ze een 

praatje maken niet zo snel zien zitten. Eind 2016 legde eindredacteur Peter Vrancken na jarenlange 

inzet (vanaf juli 2008) zijn functie neer. Sindsdien wordt een nieuwe eindredacteur gezocht. Begin 

2017 is er ook een nieuwe vormgeving geïntroduceerd. Speelser, en met meer ruimte voor de 

creativiteit van de redactie. Volgend jaar gaat er een nieuwe vormgever met FM aan de slag. Peter 

Bust neemt na 10 jaar vormgeving van  FL en FL en van vele flyers afscheid. 

Franciscaans Leven verschijnt 6 maal per jaar en heeft een meer studie ondersteunend en 

verdiepend karakter. Het blad levert een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de inhoudelijke 

uitwerking van de jaarthema’s van de Franciscaanse Beweging. Thema’s waren: zuiverheid en 

gehoorzaamheid (evangelische raden najaar 2016) . In 2017 de specials over: ‘Het Zonnelied’ en 

‘Een inspiratiebron’ en de andere nummers over: ‘Wees geprezen door zon en maan’, ‘Wees 

geprezen door broeder wind’. 

In het kader van 100 jaar bestaan FL is een werkgroepje bezig met de voorbereidingen van een 

symposium op 10 maart 2018. Wel moet geconstateerd worden dat het lezersaantal langzaam blijft 

afnemen. 

De verkoop van boeken en promotieartikelen op franciscaanse bijeenkomsten is ook een van de 

activiteiten op publicitair gebied. De verkoop van promotieartikelen zoals bijvoorbeeld armbandjes 

en tassen voorziet in een behoefte van de consument. Zoals ook de producten van de franciscaanse 

Gideonsbende in het najaar van 2016: gespreksstof,  servetten met vredesuitspraken, en 

vredeslinten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Afbeelding 3.1 
 
 

3.2 Nieuwe media 
De website is het voornaamste visitekaartje binnen de nieuwe media van de Franciscaanse 

Beweging. Het is een informatiebron voor velen van buiten de beweging voor wie het ook vaak de 



5 

 

eerste kennismaking is. De website is duidelijk toe aan zowel een visuele als aan een technische 

upgrade. Nog in 2017 moet de vernieuwde website de bestaande vervangen. De nieuwe website 

probeert nog breder franciscaans te zijn en plaats te geven alles wat er op franciscaans gebied in 

Nederland te doen is. 

Naast de nieuwe website wordt er ook gewerkt aan een nieuwe webwinkel. Ook die krijgt een 

make over en wordt makkelijker en overzichtelijker in gebruik, zowel aan de voorkant als aan de 

achterkant. Met de nieuwe webwinkel wordt langzaam maar zeker ook het assortiment uitgebreid 

met boeken in antiquariaat. 

 

Facebook is een medium dat in 2017 meer en meer is ingezet om nieuws en evenementen breed 

te verspreiden. De Facebookpagina mag zich in een stijgend aantal volgers verheugen. Dit jaar is 

het aantal volgers overigens iets minder hard gestegen dan vorig jaar, terwijl er online wel meer 

mensen bereikt zijn. Dat is te verklaren door het plaatsen van advertenties op het platform. 

  

Na de zomervakantie kon FRAPP, de Franciscusapp, worden aangeboden. Dit is een app die zich 

op het levensbeschouwelijk onderwijs richt. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de 

waardering en het bereik ervan. Hoewel er dit jaar hard aan gewerkt is, is er nog geen definitieve 

versie beschikbaar. We hebben dit jaar gebruikt om te testen en te ontwikkelen. Dankzij een gift 

kunnen we het project nu verder brengen en in 2018 echt in de klas proberen te krijgen. 
 

3.3 Publicaties en boekverkoop 

Dit jaar werden opgenomen in de verkoop de volgende nieuwe uitgaven:  

- ‘Umbrië. In de voetsporen van Franciscus’. Reisgids, 5e geactualiseerde druk. Uitgave kwam tot 

stand dankzij medewerking van de Franciscaanse Beweging en het Franciscaans Studiecentrum. 

Uitgave Valkhof Pers. 

- ‘Uit liefde voor uw liefde. Verhalen van en over Franciscus van Assisi’ van br. Guy Dilweg ofm, 

uitgave van het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg. 

- ‘Recht uit het hart. De brieven van Clara van Assisi opnieuw gelezen’ van zr. Edith van den 

Goorbergh osc. Uitgave Discovery Books. 

De boekverkoop vindt plaats via de webshop en op franciscaanse bijeenkomsten. Het is duidelijk 

dat zij voorziet in een behoefte bij het publiek. Het aanbod beslaat een breed spectrum tussen 

eerste kennismaking en vergaande verdieping. Aldus draagt ook dit onderdeel bij aan de realisatie 

van de doelstelling van de Franciscaanse Beweging. 

 

4 Dienstencentrum 
Het dienstencentrum is een onmisbare spin in het franciscaanse web. Het is zowel telefonisch, per 

internet als fysiek goed bereikbaar, op een steenworp afstand van het station in Den Bosch. 

Mieke Dorssers, bureaucoördinator Marie-Claire Willemsen en PR-medewerker Thomas Hontelez 

worden bij het werk ondersteund door een groep trouwe vrijwilligers. Zonder hen zou het 

dienstencentrum niet zo goed kunnen functioneren als dat het doet. De beweging en het bestuur 

zijn hun zeer veel dank verschuldigd voor hun inzet! 

In januari is afscheid genomen van drie vrijwilligers, waarvan er twee werkten op de boekhouding: 

Nico Kluiters, Yvonne Klunder en Forra van Reijswoud. In de afgelopen periode zijn weer vier 

nieuwe vrijwilligers gekomen. Ze zijn werkzaam bij de boekhouding, boeken en archief.  
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Om de onderlinge betrokkenheid te vergroten, (men werkt vaak een dagdeel en men ziet elkaar 

vaak alleen op een werkoverleg) ontvangen de medewerkers een Nieuwsbrief. 

In augustus overleed een van de voormalige vrijwillige medewerkers van het dienstencentrum, Jean 

Brüll. Nog kort ervoor publiceerde FM een interview met  hem over zijn leven en zijn motivatie 

voor zijn activiteiten ten bate van de franciscaanse gemeenschap.  

 

5 Custodieën  
De custodieën bundelen een belangrijk deel van de leden van de Franciscaanse Beweging. Op dit 

moment zijn er 18 custodieën. De custodie Bergen op Zoom viert op 11 november haar 20-jarig 

jubileum. 

De verschillende custodieën komen in wisselende frequenties bijeen, vooral ter bezinning en 

ontmoeting. Deze bezinning is voor de deelnemers belangrijk. 

De custodieën waren oorspronkelijk bedoeld om het hart van de Franciscaanse Beweging te 

vormen, waar actief een bijdrage geleverd zou worden aan het verspreiden en verdiepen van de 

franciscaanse spiritualiteit in Nederland. Door actief naar buiten te treden, maatschappelijk 

betrokken te zijn, zou men de franciscaanse spiritualiteit handen en voeten geven, zichtbaar maken. 

Bij een rondgang van de werkgroep naar een aantal custodieën bleek dat deze aanname te hoog 

gegrepen is. De custodieën voorzien vooral in de behoefte tot ontmoeting en verdieping van leden 

zelf en functioneren goed voor de mensen die er bij betrokken zijn.  Er zijn enkele grote custodieën 

waar twintig of meer mensen bij horen, zoals Utrecht, Noord-Holland Noord en Bergen op Zoom. 

De meeste zijn kleiner van omvang (minder dan tien tot ongeveer 19). De samenkomsten verlopen 

volgens een min of meer vast program of model dat men door de jaren heen heeft ontwikkeld. Er 

komen nauwelijks nieuwe mensen bij waardoor enkele plekken te maken hebben met vergrijzing 

en veroudering.  

Op het Algemeen Kapittel van 19 november ging de nieuwe periode in. Vijf nieuwe custoden 

werden benoemd, acht stopten er, de overigen werden herbenoemd. 

Ter ondersteuning van de custoden werden in het voor- en najaar custoden dagen georganiseerd 

door de werkgroep Custoden. Op deze dagen werden de custoden inhoudelijk en methodisch 

toegerust voor hun werk en zij ontvingen de handreiking bij het jaarthema van de Franciscaanse 

Beweging: Het Zonnelied. Deze dagen worden door de custoden zeer gewaardeerd. 

 

Vanuit de werkgroep Custoden kwam het idee van de lunchbijeenkomsten. Mogelijk dat wanneer men 

eerst na een periode dit concept heeft uitgeprobeerd dat dit concept op andere plekken uit te voeren 

is.  Vanaf juli vindt op de eerste woensdag in de maand en lunchbijeenkomst plaats. Het thema 

wordt enkele dagen van tevoren via Facebook gelanceerd. Het doel is om meer bekendheid te 

verwerven in den Bosch en later ook op andere plekken. Eveneens om op een laagdrempelige 

manier te proeven aan de franciscaanse spiritualiteit en om met verschillende mensen over thema’s 

spreken die je ter harte gaan. 

 

6 Werkgroepen 
Tal van leden zijn actief in de werkgroepen die de Franciscaanse Beweging dragen. Een actueel 

overzicht van de werkgroepen staat op de website. De redactie van FM en FL, kascommissie, 

commissie Goede Diensten, studie en vorming,  Algemeen Kapittel (tevens organisatie van de 



7 

 

inspiratiedag), Pinkstervoettocht, werkgroep reizen en voettochten, wandelen met Franciscus, 

custoden en de franciscaanse Gideonsbende. 

Zonder deze werkgroepen zou de meerderheid van de activiteiten niet mogelijk zijn. Een woord 

van grote dank voor de inzet van al deze leden past op deze plaats. 

 

7 Activiteiten 
7.1 Algemeen Kapittel en inspiratiemiddag 
Op 19 november 2016 vond in Den Bosch het Algemeen Kapittel plaats. Na een huishoudelijk 

gedeelte in de ochtend, was er in de middag een inspirerend onderdeel met als thema: ‘van lieve 

vrede naar echte vrede’. Deelnemers konden kiezen uit meerdere workshops met een variatie aan 

werkvormen. Een van die workshops, djembé, leverde een enthousiasmerende bijdrage aan de 

slotviering. De film over vrede door Bureau Beeldtaal werd getoond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Afbeelding 7.1: AK 2016 (foto: Thomas Hontelez) 

Met ingang van 2017 worden het Algemeen Kapittel en de inspiratiemiddag op 2 verschillende 

dagen georganiseerd. Op 10 september 2017 organiseerde de Franciscaanse Beweging samen met 

de Kapucijnen een inspiratiedag in en rondom het Franciscushuis en in het klooster en de tuin van 

de Kapucijnen. Hoewel de aanmeldingenstroom pas laat op gang kwam, beleefden rond de 100 

deelnemers een mooie en inspirerende dag met elkaar. Elementen als muziek en het samenzijn 

rondom een vuurpot met soep droegen bij aan het slagen van deze dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Afbeelding 7.2: Inspiratiedag 2017 (foto: Adriaan Pas) 



 

8 

 

 

 
7.2 Pinkstervoettocht 
In Overasselt (bij Nijmegen) vond dit jaar de 48e Pinkstervoettocht plaats. Overdag liepen de 

deelnemers in kleine groepen van lange afstand of korte afstand door de schitterende natuur, 

overspoeld door een heerlijke zon. Dat laatste sloot ook weer aan bij het jaarthema, ‘om uw 

schepping’ het Zonnelied. In de avond werd het thema uitgewerkt in liturgie en avondactiviteiten. 

De Pinkstervoettocht wordt, zo blijkt uit de evaluaties, zeer gewaardeerd. Ook door de mensen die 

voor de eerste keer deelnamen.  

De Pinkstervoettocht is een activiteit die ook jongere deelnemers trekt. Meestal via de ouders. Een 

deel van deze jongere deelnemers komt al zo lang dat zij van de kindergroep inmiddels 

doorgegroeid zijn, via de tieners naar de JOVO-(jong volwassenen)groep. 

 
7.3 Wandelingen 
De werkgroep ‘wandelen met Franciscus’ organiseerde ook dit jaar weer meerdere wandelingen. 

Dit jaar stonden ook deze wandelingen in het teken van Het Zonnelied.  

De aantallen deelnemers variëren weliswaar, maar toch zijn de wandelingen als een succesvolle 

laagdrempelige activiteit te kenmerken. Er is gewandeld in Geldermalsen 22 januari, Lochem 1 

april, Sittard 25 juni, Heerenveen 23 september.  

Een weekend rondom het Zonnelied in Serooskerke vond plaats van 1-3 september. Aangezien de 

locatie overboekt was, kon er ook op een naburige camping gekampeerd worden.  

 

7.4 Voettochten en reizen 
De voettocht voor jongeren in het voorjaar La Verna-Assisi van  22 april-6 mei had geen doorgang 

vanwege te weinig belangstelling. Er zijn verkennende gesprekken geweest met studieverenigingen 

die gewezen zijn op de mogelijkheden van het reizen met studenten.  

Verder waren er voettochten van Assisi-Rome van 28 april-19 mei o.l.v. Hans Luttikholt en La 

Verna-Assisi van 15-29 september o.l.v. Thomas Hontelez met bagagevervoer.  

Een vliegreis van 21-26 september i.s.m. Labrysreizen o.l.v. Peer Boselie en een bezinningsreis van 

6-13 oktober o.l.v. Rens Stobbelaar en Mieke Dorssers.  

Ids Jorna, die tot en met het najaar 2016 ruim 43 jaren reizen begeleidde naar Assisi en Rome, is 

geïnterviewd in het aprilnummer van FM. 
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7.5 Vorming en toerusting 
De werkgroep Studie en vorming heeft 2 studiemiddagen georganiseerd over het veel gezongen en 

geprezen Zonnelied. Op 11 februari over de oorsprong van het loflied van de schepselen en hoe 

deze lofzang te lezen of te zingen is en op 22 april ging het over de opbouw van het lied en hoe 

Franciscus in zijn tijd de wereld heeft ervaren.  

Op 4 november organiseert de werkgroep een introductiebijeenkomst over Franciscus en Clara in 

Dordrecht. 

De meditatiecursussen ‘de weg van het contemplatief gebed’, o.l.v. Marieke Neuhaus hebben 

plaatsgevonden in Den Bosch, Nijmegen en Utrecht. In Den Bosch startte het 1e jaar basiscursus 

en in dit najaar het 2e jaar. In Nijmegen startte het 2e jaar basiscursus en werd een begin gemaakt 

met het 3e jaar. In Utrecht was er een 3e jaar basiscursus, een vervolgbegeleidingsgroep en startte 

dit najaar het 1e jaar van de Intensieve cursus. Ook werden er 2 meditatiedagen georganiseerd bij 

de zusters Clarissen in Nijmegen.  
 

7.6 Franciscaanse Gideonsbende 
De Gideonsbende heeft in het najaar in het kader van het thema vredelievend in 2016 opgeroepen 

tot het maken van een verzoeningsgebaar. Geef een vergevingslint met opdruk ‘vrede en alle goeds’ 

aan een ander of maak het ergens aan vast als teken van vredelievendheid. De aftrap was gedaan 

op een dag over de vrede in oktober.  

In november kwam de Gideonsbende met ‘gespreksstof’, katoenen servetten met daarop teksten 

over vrede, stof voor onderweg.  

In 2017 is in aansluiting bij het thema van het Zonnelied gekozen voor een waardenwaaier. Loven, 

eren en prijzen zijn woorden die op een verschillende manier steeds in het Zonnelied terugkeren 

en waar wij eigentijdse begrippen voor zoeken die te maken hebben met het leven met elkaar en 

met de schepping. Te denken valt aan eerbied, verwondering, geduld, elkaar en de schepping 

respecteren en ‘hoogachten’, hoffelijk zijn. Daartoe is een waardenwaaier ontwikkeld en een flyer 

met tegeltjeswijsheid van Rumi. Met deze actie sluit de Gideonsbende aan op de ‚week van respect‘ 

van 6-12 november.  

7.7 Lieverlede 
Lieverlede maakt al heel lang, meer dan 20 jaar, deel uit van het aanbod van de Franciscaanse 

Beweging. Zij vormt een zelfstandige werkgroep. Lieverlede biedt een bezinningsperiode van een 

jaar, opgehangen aan vijf weekenden waarin de deelnemers met twee begeleiders samen komen. 

De ervaring heeft geleerd dat Lieverlede voor veel deelnemers een bodem legt onder hun religieuze 

leven en een ervaring biedt die zij hun verdere leven met zich mee dragen. 

 

8 Franciscaanse organisaties en contacten met andere organisaties 
8.1 Vereniging Broeder Frans (vbf) 
De VBF is een zelfstandige werkgroep/vereniging met een eigen regel en een eigen bestuur, binnen 

de Franciscaanse Beweging. De vbf telt rond de 70 leden die allen ook lid zijn van de FB. De leden 

zijn zeer verschillend qua leeftijd en maatschappelijke achtergrond. De vereniging heeft ook een 

oecumenisch karakter. Hoewel veel leden Rooms-katholiek zijn, zijn sommige leden lid van de 

PKN of van de Church of England. Wat bindt is de betrokkenheid op de spiritualiteit van 

Franciscus en Clara.  
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Meerdere malen per jaar wordt een bezinningsdag georganiseerd, eenmaal per jaar een 

bezinningsweekend voor de leden. Ook bij deze activiteiten staat Het Zonnelied centraal. De vbf 

neemt ook deel aan de custodendagen. 

 
8.2 Franciscaanse contacten  
Samen met Rens Stobbelaar van Kloosterweekenden, voorheen Oriëntatiebeweging Velp, is een 

weekend rondom het Zonnelied georganiseerd in Serooskerke, Zeeland van 1-3 september. De 

Franciscaanse Beweging heeft i.s.m. Kloosterweekenden eveneens een bezinningsreis naar Assisi 

georganiseerd.  

Via een uitnodiging van de Franciscanen om gezamenlijk vorm te geven aan  ‘800 jaar Franciscus 

en de sultan’ neemt Thomas Hontelez deel aan een stuurgroep die als taak heeft om in 2019  

aandacht te geven aan de ontmoeting van Franciscus en de sultan Malek al-kamil. Een eerste 

overleg heeft op 10 oktober plaatsgevonden. 

Veelvuldig contact met ‘onze buren’, de minderbroeders Kapucijnen. We ontmoeten elkaar niet 

alleen in de wandelgangen wanneer we in het klooster te gast zijn met vergaderingen en 

bijeenkomsten in hun spreekkamers, maar ook i.v.m. de voorbereidingen van de inspiratiedag van 

10 september waar een aantal broeders eveneens een workshop verzorgden.  

Veel activiteiten en vergaderingen van werkgroepen en b.v. de meditatiecursus vinden onderdak 

bij de Kapucijnen in Den Bosch, bij de Franciscanen in Nijmegen en Utrecht. Wij zijn blij met deze 

vorm van gastvrijheid.  

 

8.2.2 Ordes en congregaties 
Op de Besturendag in april 2016 is besloten dat het contact met de franciscaanse familie 

onderhouden zal worden via een Nieuwsbrief en een ontmoeting waarbij mensen uit de 

Franciscaanse Beweging ‘te gast’ zijn bij een orde of congregatie. In december 2016 kwam de 2e 

Nieuwsbrief met informatie vanuit het Algemeen Kapittel, acties van de Gideonsbende en over het 

jaarthema van 2017.  

Op zaterdagavond 3 juni, met Pinksteren, was er een avondactiviteit van de Pinkstervoettocht in 

de kapel van Portiuncula van de zusters Franciscanessen van St.Lucia in Wijchen. Er vond een 

meditatieve viering plaats met als thema: ‘Vergeet niet je God te danken’ rondom het Zonnelied.  

Dinsdag 12 september was de FB te gast bij de zusters Francescanessen SFIC in Veghel. Aan de 

hand van bomen die in de loop van 170 jaar geplant zijn in de kloostertuin werd het geestelijk 

testament op meditatieve wijze verhaald.  

8.2.3 Overige contacten 

- Op uitnodiging van het landelijk Ariëns-Comite heeft de FB samen met de OFS op 15 juni 

de jaarlijkse Ariënslezing georganiseerd.   

- Adriaan Bos heeft in het kader van zijn boek over franciscaans leiderschap een workshop 

gegeven tijdens het Barmhartig boekenbal op 18 juni. De Beweging van Barmhartigheid presen-

teerde een aantal boeken rond barmhartigheid, compassie en mededogen. 

- Het project Dit geeft zin heeft het grootste deel van jaar stilgelegen. Het contact met de 

camera’s is verbroken en ze zijn een beetje buiten beeld geraakt. Pogingen om ze terug te halen 

naar Den Bosch zijn tot op heden nog niet gelukt. Op drie zeer verschillende plekken zijn 

tentoonstellingen van de foto’s geweest. Tijdens de Adventstijd in 2016 en 2017 hingen ze in de 

kerkelijke pop-up winkel in Assen. Daarna zijn de foto’s een paar weken tentoongesteld in de 
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bibliotheek annex huisartsenpost in ’s Gravendeel. Op het moment van schrijven hangen ze in het 

studentenpastoraat Ziel & Zaligheid op de studentencampus Uilenstede bij Amsterdam. 

- Op 15 februari 2017 organiseerde de FB een studiedag omtrent het lespakket Helden, 

heiligen en iconen en de FRAPP die toen net in conceptversie klaar was. De dag was een combinatie 

van inhoudelijke kennismaking met het leven van Franciscus (door Willem Marie Speelman van 

het FSC) en een praktijkgericht middagdeel met medewerking van Bjørn Bekkers van Rebel59 

(ontwikkelaar van de FRAPP) en Lennart Becking (docent levensbeschouwing in Arnhem en 

medeauteur van het lespakket). Registerleraar.nl, de website die de verplichte bijscholing van 

docenten registreert erkende de studiedag als waardevol en kende punten toe voor het bijwonen 

ervan. De 18 aanwezige docenten beoordeelden de studiedag allemaal als zeer positief. Er zijn 

plannen voor een herhaling van zetten in 2018. 

- Naar aanleiding van het initiatief van de FB een studie-/jongerenreis naar Assisi te 

organiseren is er contact geweest met verschillende studieverenigingen in het land. Bijna alle 

reageerden positief. Een tweetal keren leidde het tot een gesprek, maar bleken praktische bezwaren 

in de weg te staan voor het daadwerkelijk organiseren van een reis in 2017. 

 

9 De Franciscaanse Beweging in getallen 

9.1. Ledenaantallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.2 
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9.2. Activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.3 
 
 
 
9.3. Actieve medewerkers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.4 
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9.4 Abonnementen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.5 

 
10 Tot slot 

Door de eeuwen heen is de franciscaanse familie, de erfgenaam van de spiritualiteit van Franciscus 

en Clara, er steeds in geslaagd deze spiritualiteit levend te houden en tegelijk zich aan te passen aan 

de gewijzigde omstandigheden van de plaats en de tijd. Wat ooit goed was en voldeed, paste niet 

meer in een volgende periode. 

Het aantal leden binnen de Franciscaanse Beweging krimpt. We delen die ontwikkeling met tal van 

organisaties.  Dit gaat niet op voor de inspiratie om nieuwe ideeën te ontwikkelen en laagdrempelige 

activiteiten te ontplooien. Via allerlei moderne communicatiemiddelen en activiteiten worden 

talloze mensen bereikt die op enigerlei wijze kennis maken met onze leefwijze en spiritualiteit. Wat 

het hun doet en brengt is niet in getallen en cijfers uit te drukken. 

Het is een goed iets dat we regelmatig luisteren en kijken naar en ruimte geven aan hoe we handen 

en voeten kunnen geven aan onze spiritualiteit. We bevinden ons dan in het goede gezelschap van 

Franciscus en Clara, die niet kozen voor de bestaande religieuze gemeenschappen in de buurt maar 

daadwerkelijk opnieuw begonnen met kijken en luisteren naar de samenleving van hun dagen. 

Met het zicht op een brede franciscaanse samenwerking en het vieren van het achtste eeuwfeest 

van de ontmoeting van Franciscus en de sultan in 2019 wordt een mooi en concreet perspectief 

aangereikt. 

  

11 Financieel beleid 

Voor u ligt de Jaarrekening van 2016. Ondanks dat de verenigingslasten van EURO 227.798,- hoger 

zijn dan in 2015 en de totale inkomsten van EURO 81.265,- lager dan in 2015, is het negatief 

resultaat van EURO 43.152,- minder dan in 2015.  Dit komt vooral door de bijzondere diverse 

baten die EURO 18.534,- hoger zijn dan in 2015. Het is een stijging van 20 %. 
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Bij de gewone baten is te zien dat de rentebaten de oorzaak vormen van de daling. Deze baten 

zijn niet op voorhand te berekenen. 

Bij de liquide middelen is het volgende duidelijk waarneembaar: er is een behoorlijke verschuiving 

tussen de Triodos zakelijke rekening van het jaar 2016 ten opzichte van het jaar 2015, nl. een 

flink hoger bedrag staat op de zakelijke rekening. Dit komt door de transfer van EURO 415.000,- 

naar ADOFF. (Amsterdamse Derde Orde Federatie van Franciscus). Was er aanvankelijk nog 

sprake van een lening aan ADOFF van 450.00,-, dit bedrag  behoefde aanpassing omdat er 

voldoende liquide middelen aanwezig moesten zijn om de lopende kosten te dekken.  

Om de kosten te dekken blijft fondsenwerving voor projecten erg belangrijk. En laten we hopen 

dat de beurswaarde van de achtergestelde obligatie ING wat aantrekt en dat de rente wat gaat 

stijgen.  
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016      

 (na bestemming resultaat)      

   31 DECEMBER 2016  31 DECEMBER 2015 

   € €  € € 

 ACTIVA      

        

  VASTE ACTIVA      

   Materieel         3.212            4.650   

   Financieel       67.050          67.970   

  Som der vaste activa        70.262          72.620  

        

  VLOTTENDE ACTIVA      

   Voorraden       48.465          37.641   

   Debiteuren         3.143               945   

   Rente         1.090            2.568   

   Overige vorderingen         8.277            7.333   

   Liquide middelen 
     
473.596    

     
509.607   

          

  Som der vlottende activa  

     
534.571    

     
558.094  

        

  Totaal activa  

     
604.833    

     
630.714  

        

        
 PASSIVA      

        

  EIGEN VERMOGEN      

   Gebonden reserves 
     
167.694    

     
154.153   

   Vrije reserves 
     
408.572    

     
451.724   

          

    

     
576.266    

     
605.877  

        

  SCHULDEN OP KORTE TERMIJN      

   Crediteuren         8.643            7.871   

   Fiscus en pensioenfonds         3.481            3.037   

   Vereniging Broeder Frans         3.401            4.339   

   Overige schulden       13.042            9.590   

          

          28.567          24.837  
        

  Totaal passiva  

     
604.833    

     
630.714  
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2.  RESULTATENREKENING 2016      

        

   Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

   2016  2016  2015 

   €  €  € 

 BATEN      

        

  Contributies Leden FB (incl. vaste bijdrage FM )       70.000         64.172         65.769  
        

  Steun - abonnementen Franciscaans Maandblad         8.000           7.092           6.384  
        

  Abonnementen Franciscaans Leven          9.000           7.732           8.523  
        

  Bijdragen Vrienden            900              369              290  
        

  Rentebaten       25.000           1.900           4.030  

           

 Totaal inkomsten 
     

112.900         81.265         84.996  

           

        

 LASTEN      

        

  Communicatie (FM & FL )       39.000         36.487         39.368  

        

  Personeelskosten 
     
146.650   

     
150.380   

     
143.316  

        

  Huisvestingskosten         5.255           5.227           5.243  

        

  Bestuur en organisatie       20.050         16.407         18.537  

        

  Secretariaat- en kantoorkosten       19.600         14.783         10.203  

        

  Advieskosten         2.650           3.076           2.925  

           

 Som der kosten 
     

233.205   

     
226.360   

     
219.592  

        

  Afschrijvingen         2.250           1.438           1.438  

           

 Totaal verenigingslasten 
     

235.455   

     
227.798   

     
221.030  

           

        

 Resultaat gewone verenigingsactiviteiten (122.555)  (146.533)  (136.034) 

        

  Bijzondere baten & lasten       70.000   103.381   84.972  

           

 Resultaat verenigingsjaar (52.555)  (43.152)  (51.062) 
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Andere kijk op jaarcijfers Franciscaanse Beweging 2016 
     

Activiteiten  
(Directe) 
Kosten 

(Directe) 
Opbrengsten Resultaat 

     

 Uitgave FM          26.423           36.980           10.557  

 Uitgave FL          10.064             7.732            (2.332) 
     

 Boekenverkopen            7.362           13.788             6.426  
     

 Pinkstervoettocht            9.582             9.462               (120) 

 Lieverlede                  8             4.586             4.578  

 Custodiën               739                  -                 (739) 
     

 Besturendag               416                320                (96) 

 Wandelingen            9.296             9.553                257  

 Studie en vorming            2.128             6.071             3.943  

 Maatschappelijke betrokkenheid               706                  -                 (706) 

      

 Sub- totaal activiteiten:            21.768  
     

 Dotatie aan Vermogen Boekverkoop             (6.426) 

 Mutatie bestemde reserve Pinkstervoettocht                 120  

 Mutatie bestemde reserve Lieverlede             (4.578) 

 Mutatie bestemde reserve Custodiën                  739  

 Mutatie overige projectreserves             (3.398)      

               8.225  
     
Indirecte kosten:    

 Personeelskosten        150.380                  -          (150.380) 

 Huisvestingskosten            5.227                  -              (5.227) 

 Bestuur en organisatie          16.407                  -            (16.407) 

 Secretariaat- en kantoorkosten          16.780             1.997          (14.783) 

 Administratie en advieskosten            3.076                  -              (3.076) 

 Afschrijvingen            1.438                  -              (1.438) 

 

Koersresultaat obligaties, renten en diverse baten & 
lasten            3.413                  -              (3.413) 

 Totaal:         (194.724) 
     
Opbrengst leden    

 Contributies           34.284           34.284  

 Franciscus App             2.594             2.594  

 Diversen                 70                 70  

 Totaal operationele opbrengsten:            36.948  
     
Financiering:    

 Rentebaten             1.900             1.900  

 Giften         104.130         104.130  

 Vrienden                369                369  

 Totaal financiering:          106.399  
     

Verenigingstekort:           (43.152) 

     
nb;  tussen haakjes is negatief    
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