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Verslag van het weekend van San Damiano 
Megen, 14, 15 en 16 september 2018 
 
Vrijdag, 14-6: 
We beginnen ons weekend zoals gebruikelijk: met thee, koffie en een koekje (of 2) en met 
het opmaken van bedden. 
Daarna gaan we aan de slag. We starten in de ‘kring van verdieping’ met een gedicht (Voor 
een Pelgrim) en Kees en Elleke (de voorbereiders) lichten het programma toe. We steken 
allemaal een kaarsje aan en spreken daarbij onze intentie voor het weekend uit en vertellen 
elkaar aan de hand van een meegenomen voorwerp over onze verbinding met Clara. Het 
valt wel op dat we meer voorwerpen van Franciscus hebben dan van Clara. 
We zingen samen een lied, begeleid door Kees op zijn gitaar. 
 
Aan tafel begint het echte werk: we doen een rondje ‘hoe gaat het’. We hebben allemaal 
onze kleine en grote zorgen en kunnen die vrij met elkaar delen. We lopen meteen al uit, en 
‘Beelden van de Toekomst’ moeten we uitstellen. Na het avondgebed en de avondmaaltijd 
met de broeders vertelt br. Gerard ons over zijn preek bij de zusters over het Heilig Kruis. 
We realiseren ons niet dat we een martelwerktuig om ons nek of in de kamer hangen, maar 
dat is natuurlijk wel zo. We kunnen beter spreken over de ‘Gedachtenis aan het Kruis’ dan 
van het ‘Feest van het Kruis’, dat is vergelijkbaar met Dodenherdenking (dat nooit weer). 
We kijken een film over Clara (Chiara d’Assisi, storia di una cristiana). Een hele mooie film, 
waarin getuigen van Clara’s leven herinneringen ophalen aan haar wonderen en heilige 
daden met als doel de heiligverklaring van Clara. 
We zijn precies op tijd klaar voor de dagsluiting met de broeders in de kerk. 
 
Zaterdag, 15-9: 
We beginnen de dag samen met de broeders in de kerk voor het morgengebed, daarna is er 
het gezamenlijke ontbijt. 
Zr. Edith van den Goorbergh komt ons vertellen over Clara en roeping, waarna we ons eigen 
roepingsverhaal onderzoeken met als doel zicht te krijgen of te houden op ons innerlijke 
proces van geestelijke groei. Er is ook een link naar de lezing van zr. Edith.  
We hebben een inspirerende uitwisseling en besluiten de ochtend met dank aan zr. Edith 
voor deze fijne en inspirerende ochtend en gaan naar de lunch. 
 

Na de lunch hebben we even een moment voor onszelf om daarna samen verder te gaan 

met zingen. Door de uitloop van de vorige avond, hadden we ons stuk: Beelden van de 

Toekomst, nog niet geëvalueerd. Dat doen we nu. Kees werkt de aanpassingen bij. 

We gaan door met het programma:  

Wat inspireert ons, als voorbereiding op “Hoe gaan we ons Presenteren” (bijvoorbeeld op 

16 maart 2019). Kees schrijft zes punten, met toelichting, op de flap waarover wij tien 

punten mogen verdelen om aan te geven waar onze inspiratie zit. 

1. Evangelisch Leven 

2. Pacifistisch/vredesbeweging 

3. Ecologie/Zorg voor de Schepping 

4. Maatschappelijk 
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5. Persoonlijk leven 

6. Volgend jaar is het 800 jaar geleden dat Franciscus bij de sultan was.  

 

Na de stiltetijd in het klooster en de avondmaaltijd gaan we naar de zusters voor de 

Vigilieviering. Weer terug in ons zaaltje gaan we een collage maken van de uitgekozen 

nummers van ons lijstje, nr. 1, 3 en 5.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Voor de dag met de dagsluiting voegen we ons weer bij de broeders waarna nog gezellig een 

glaasje met hen drinken in de huiskamer. 

 

Zondag, 16-9: 

Er is geen ochtendgebed, wel een lekker ontbijt en daarna de Eucharistieviering in de kerk 

van de broeders. En uiteraard aansluitend koffie drinken met de broeders in de huiskamer. 
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We maken onze kamers schoon, waarbij ik bezoek kreeg: 

 

 
 

We gaan door met ons programma, allereerst met gezang en gitaarspel en daarna geven we 

elkaar uitleg van de collages.  

 

Tot slot gaan we aan de slag met het jaarthema voor 2019 en de invulling van de 

planningsagenda. Als thema zijn er diverse voorstellen. We besluiten om tot en met het 

weekend verder te gaan met Clara. We hebben ons kloosterweekend in 2019 bij de clarissen 

in Nijmegen. Daarna stappen we over op Franciscus en de sultan. 

In maart hebben we onze presentatie bij de lezing op 16 maart, we kunnen bij een latere 

bijeenkomst mensen uitnodigen om een bijeenkomst van ons mee te draaien. Elleke zal dan 

het eerste deel doen (de ontvangst van mensen) en Els bereidt het tweede deel voor (Clara). 

 

Als gemeenschappelijk project kiezen we: plastic doppen sparen voor de broeders van La 

Verna. La Verna spaart plastic doppen en de opbrengst is voor KNFG. Roy zal zorgen dat 

onze doppen bij La Verna komen. 

Verder is het onze bedoeling om de franciscaanse werkgroep in Delft te ondersteunen; we 

verzorgen de lezing op 16 maart. 

Het plan wordt opgevat om de jongeren, die nu boven in de pastorie wonen en ook 

franciscaans georiënteerd zijn, en de franciscaanse werkgroep eens uit te nodigen.  

 

We sluiten de zondag af met een evaluatie. We hebben hard gewerkt, maar het was goed 

zo. 


