
Geert Fierens in 

Franciscus van

Assisi 

Geert Fierens brengt Franciscus terug in onze tijd. Aan de hand van de 
naamkeuze van de Paus gaat hij terug naar het leven van Franciscus 

van Assisi. Met vijf pakkende toespraken wekt Fierens hem in een 
avondvullende voorstelling met muziek en zang tot leven en maakt 

duidelijk dat de boodschap van Franciscus van Assisi nog altijd 
actueel is. 

"Zonder veel moeite zagen we 

Franciscus zelf voor ons." Hugo en Leen

"Schitterende voorstelling. 
Terug naar de essentie!" Myriam 

"Onvoorstelbaar mooi, 
wat een getuigenis!" André 

Vrijdag 2 oktober 20:00 uur 
19:30 kapel open 
Kloosterkapel van de Minderbroeders 
Kapucijnen in Den Bosch 
i.s.m. de Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 12
5211 CA Den Bosch

Reserveren via 

www franc1scaansebewegmg nl 
1nfo@franc1scaansebewegmg nl 
of 073-6131340 

VOOR MEER INFO, SURF NAAR 

www.franciscusspreekt.be 

VREDE EN ALLE GOEDS 
F,onc11coon1e 6eweoino 



Vrede, natuur, milieu… Voel je je daarbij betrokken? Ben je 

geïnteresseerd in een manier van leven die eenvoudig, kwetsbaar 

en vredelievend is? Maak dan eens kennis met de Franciscaanse 

Beweging. De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die 

zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en 

Clara van Assisi. Zij lieten zien hoe liefde op een diep niveau een 

brug kan slaan tussen mensen, ongeacht hun religies en culturen. 

De Franciscaanse Beweging biedt iedereen de mogelijkheid om 

onbevangen te reflecteren op zijn of haar plaats in de samenleving, en 

om vorm te geven aan zingevingsvragen die zich daarbij aandienen.

MELD JE AAN ALS 

VRIEND VAN VREDE EN ALLE GOEDS 
VOOR €10,- PER JAAR

Je ontvangt dan onze maandelijkse digitale nieuwsbrief met nieuws 

en aankondigingen uit de beweging en een tegoedbon voor 

een rugzakje. Je mag ook gratis deelnemen aan onze jaarlijkse 

inspiratiemiddag in november.

FRANCISCAANSE BEWEGING 

VAN DER DOES DE WILLEBOISSINGEL 11

5211 CA ‘S-HERTOGENBOSCH

TEL (073) 613 13 40

REK. 198368275 TRIODOSBANK

INFO@FRANCISCAANSEBEWEGING.NL

WWW.FRANCISCAANSEBEWEGING.NL

FACEBOOK.COM/VREDEENALLEGOEDS

TWITTER @VREDENALLEGOEDS
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