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Wandeling vanuit Nijverdal
met de Franciscaanse Beweging
De Franciscaanse Beweging organiseert samen met Open Kerk in Nijverdal zaterdag 18 augustus
(10.30-16.45 uur) vanuit Nijverdal een wandeling van ongeveer 13 km. De tocht vertrekt om
11.15 uur vanuit de protestantse kerk De Regenboog (Grotestraat 127, 7443 BE Nijverdal. Tel:
0548-614000, naast de JUMBO, betaald parkeren). Nabij NS-station Nijverdal-West (bij hotel
Dalzicht) is parkeren gratis. Lunchpakket graag zelf meenemen.
Deze franciscaanse wandeling staat in het teken van het thema ‘Geraakt zijn’. Bij deze tocht
willen we stilstaan bij de wijze waarop Franciscus zich in zijn leven liet raken en hoe ‘geraakt
zijn’ in ons eigen leven een rol speelt. Er wordt gelopen in groepjes onder leiding van iemand
van de Franciscaanse Beweging.
Ontvangst met koffie/thee vanaf 10.30 uur, woord van welkom 11.00 uur, vertrek 11.15 uur.
We hopen tussen 16.30 en 16.45 uur gezamenlijk af te sluiten in De Regenboog.
Kosten inclusief routebeschrijving, ter plekke te voldoen: € 5,-- (€ 3,50 voor FB-leden).
Opgave: via de mail info@franciscaansebeweging.nl of telefonisch: 0548-618282 / 06-29597780
(Heileen Holman).
Naast het organiseren van bijeenkomsten, cursussen, lezingen, studie- en bezinningsdagen en
reizen en de uitgave van boeken en tijdschriften, organiseert de Franciscaanse Beweging ook
wandelingen. Met haar wandelprogramma speelt ze in op de belangstelling van mensen om in
deze tijd samen op pad te gaan, zoals Franciscus dat eeuwen geleden ook al deed. Deze tochten
bieden naast ontspanning en ontmoeting ook momenten van stilte en bezinning. Aan het begin en
aan het slot van de wandeling en tijdens de wandeling kan men gebruikmaken van teksten om zich
te verdiepen en met elkaar in gesprek te raken over een bepaald thema.
De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de
Franciscaanse Beweging dertienhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van
Franciscus en Clara. 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.
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